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Ievads mājmācības
semināra programmā
Mājmācības semināra programma ir veidota, lai Svēto Rakstu studēšana tev
palīdzētu stiprināt izpratni par Jēzus Kristus evaņģēliju un pielietot tā mācības
ikdienas dzīvē. Vispirms, šajā mācību gadā, tev būs jāizpilda lasīšanas uzdevumi,
kuru pamatā ir šī kursa Svētie Raksti — Jaunā Derība —, un pēc tam tev būs
jāizpilda individuālās nodarbības. Reizi nedēļā tu tiksies ar semināra skolotāju, lai
iesniegtu izpildītos uzdevumus un piedalītos iknedēļas nodarbībā.

Seminārs ir reliģiskā izglītības
programma katrai dienai. Lūgšanu
pilnai Svēto Rakstu studēšanai
vajadzētu būt tavam ikdienas
paradumam. Lai arī tu neapmeklēsi
semināra nodarbības katru dienu, tev
būs jāpilda semināra uzdevumi ik
dienu. Šajā kursā ir jāizpilda 32 daļas.
Lasīšanas grafikā 000. lappusē ir
parādīts, kas tev ir jāstudē katrā daļā.
Tavs skolotājs tev palīdzēs saprast, kad katra daļa ir jāpabeidz. Papildus tavām
ikdienas Svēto Rakstu studijām, tev būs nepieciešamas aptuveni 30 minūtes, lai
izpildītu katru šī mācību ceļveža nodarbību.

Atsevišķi no tavas personīgās dienasgrāmatas tev būs nepieciešamas divas Svēto
Rakstu studiju dienasgrāmatas (jeb divas burtnīcas), kurās tu pildīsi mācību ceļveža
uzdevumus. Katru nedēļu tiekoties ar savu skolotāju, tev būs jāiesniedz Svēto
Rakstu studiju dienasgrāmata ar attiecīgās nedēļas izpildītajiem mācību ceļveža
uzdevumiem. Tavs skolotājs izlasīs un komentēs izpildītos uzdevumus, un
nākamajā nedēļā atdos šo Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatu. Savas atbildes tu
vari rakstīt arī uz nesastiprinātām lapām ātršuvēja vākos un iesniegt attiecīgajā
nedēļā aizpildītās lapas. Skolotāja atdotās lappuses tu vari ielikt atpakaļ
ātršuvēja vākos.

Rokasgrāmatas lietošana ikdienas semināra programmā
Šo rokasgrāmatu var lietot skolotāji un studenti ikdienas semināra programmā, lai
pilnveidotu nodarbības vai izpildītu uzdevumus par kavētajām stundām. Taču to
nav paredzēts izsniegt katram ikdienas semināra studentam. Ja studentam ir
jāapgūst izlaista nodarbība, lai saņemtu kredītpunktus, skolotājs viņam var uzdot
mājasdarbu, kas atbilst nokavētajai nodarbībai.

Mājmācības studentu mācību ceļveža lietošana

Ievads Svēto Rakstu tekstā
Ievadā ir sniegta neliela papildinformācija un Svēto Rakstu teksta kopsavilkums
katrai nodarbībai.
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Rakstvietu sadalījums grupās un satura pārskats
Rakstvietu sadalījumu grupās nosaka dabiska darbības vai temata maiņa. Katrai
grupai seko īss kopsavilkums par notikumiem vai mācībām attiecīgajos pantos.

Mācības un principi
Evaņģēlija mācībām un principiem dabiski izrietot no Svēto Rakstu teksta,
nodarbībā tie tiek izcelti treknrakstā, lai tev palīdzētu tos atpazīt.

Studēšanas palīglīdzekļi
Studēšanas palīglīdzekļi sniedz atziņas un izskaidro paradumus, kas var uzlabot
tavas Svēto Rakstu studijas un izpratni par Svētajiem Rakstiem.

Rakstvietu prasmīga pārzināšana
Katra no 25 Jaunajā Derībā atrodamajām prasmīgi pārzināmajām rakstvietām katrā
nodarbībā tiek aplūkota atsevišķi, lai tev palīdzētu to labāk pārzināt.

Atbilžu pierakstīšana rokasgrāmatā
Dažreiz tev palūgs uzrakstīt atbildes rokasgrāmatas tukšajās rindiņās vai kādā no
tabulām.

Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā veicamie uzdevumi
Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā veicamie uzdevumi katru nedēļu ir jāizpilda un
jāiedod skolotājam, lai saņemtu atsauksmes. Rūpīga atbilžu apdomāšana tev
palīdzēs gūt nozīmīgas pieredzes, mācoties un pielietojot Svēto Rakstu patiesos
principus.

IEVADS
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Jaunās Derības
lasīšanas grafiks

Daļas
numurs

Šajā nedēļā nozīmētās nodaļas
lasīšanai

Dienas, kad es lasu
Svētos Rakstus

1 Sv Pr O T C Pk Se

2 Mateja 1

2

3

4

5

Sv Pr O T C Pk Se

3 Mateja 6

7

8

9

10

11

12

13:1–23

Sv Pr O T C Pk Se

4 Mateja 13:24–58

14

15

16

17

Sv Pr O T C Pk Se

5 Mateja 18

19

20

21

22

Sv Pr O T C Pk Se

6 Mateja 23

Džozefs Smits — Mateja 1

Mateja 25

26:1–30

Sv Pr O T C Pk Se
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Daļas
numurs

Šajā nedēļā nozīmētās nodaļas
lasīšanai

Dienas, kad es lasu
Svētos Rakstus

7 Mateja 26:31–75

27

28

Marka 1

2

3

Sv Pr O T C Pk Se

8 Marka 4

5

6

7

8

9

Sv Pr O T C Pk Se

9 Marka 10

11

12

13

14

15

16

Lūkas 1

2

3

4

Sv Pr O T C Pk Se

10 Lūkas 5

6

7

8

9

10:1–37

Sv Pr O T C Pk Se

11 Lūkas 10:38–42

11

12

13

14

15

16

17

Sv Pr O T C Pk Se

LASĪŠANAS GRAFIKS
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Daļas
numurs

Šajā nedēļā nozīmētās nodaļas
lasīšanai

Dienas, kad es lasu
Svētos Rakstus

12 Lūkas 18

19

20

21

22

23

24

Jāņa 1

Sv Pr O T C Pk Se

13 Jāņa 2

3

4

5

6

Sv Pr O T C Pk Se

14 Jāņa 7

8

9

10

Sv Pr O T C Pk Se

15 Jāņa 11

12

13

14

15

Sv Pr O T C Pk Se

16 Jāņa 16

17

18

19

20

21

Sv Pr O T C Pk Se

17 Apustuļu d. 1

2

3

4

5

Sv Pr O T C Pk Se

LASĪŠANAS GRAFIKS
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Daļas
numurs

Šajā nedēļā nozīmētās nodaļas
lasīšanai

Dienas, kad es lasu
Svētos Rakstus

18 Apustuļu d. 6

7

8

9

10

11

12

Sv Pr O T C Pk Se

19 Apustuļu d. 13

14

15

16

17

18

19

Sv Pr O T C Pk Se

20 Apustuļu d. 20

21

22

23

24

25

26

27

28

Romiešiem 1

2

3

4

5

6

7

Sv Pr O T C Pk Se

LASĪŠANAS GRAFIKS
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Daļas
numurs

Šajā nedēļā nozīmētās nodaļas
lasīšanai

Dienas, kad es lasu
Svētos Rakstus

21 Romiešiem 8

9

10

11

12

13

14

15

16

1. korintiešiem 1

2

3

4

5

6

Sv Pr O T C Pk Se

22 1. korintiešiem 7

8

9

10

11

12

13

14

Sv Pr O T C Pk Se

23 1. korintiešiem 15

16

2. korintiešiem 1

2

3

4

5

6

7

Sv Pr O T C Pk Se

LASĪŠANAS GRAFIKS
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Daļas
numurs

Šajā nedēļā nozīmētās nodaļas
lasīšanai

Dienas, kad es lasu
Svētos Rakstus

24 2. korintiešiem 8

9

10

11

12

13

Galatiešiem 1

2

3

4

5

6

Efeziešiem 1

Sv Pr O T C Pk Se

25 Efeziešiem 2

3

4

5

6

Filipiešiem 1

2

3

4

Sv Pr O T C Pk Se

LASĪŠANAS GRAFIKS

xvi



Daļas
numurs

Šajā nedēļā nozīmētās nodaļas
lasīšanai

Dienas, kad es lasu
Svētos Rakstus

26 Kolosiešiem 1

2

3

4

1. tesaloniķiešiem 1

2

3

4

5

2. tesaloniķiešiem 1

2

3

1. Timotejam 1

2

3

4

5

6

Sv Pr O T C Pk Se

27 2. Timotejam 2

2

3

4

Titam 1

2

3

Filemonam 1

Ebrejiem 1

2

3

4

Sv Pr O T C Pk Se

LASĪŠANAS GRAFIKS

xvii



Daļas
numurs

Šajā nedēļā nozīmētās nodaļas
lasīšanai

Dienas, kad es lasu
Svētos Rakstus

28 Ebrejiem 5

6

7

8

9

10

11

12

13

Jēkaba v. 1

Sv Pr O T C Pk Se

29 Jēkaba v. 2

3

4

5

1. Pētera 1

2

3

4

5

Sv Pr O T C Pk Se

30 2. Pētera 1

2

3

1. Jāņa 1

2

3

4

5

2. Jāņa 1

3. Jāņa 1

Jūdas 1

Sv Pr O T C Pk Se

LASĪŠANAS GRAFIKS
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Daļas
numurs

Šajā nedēļā nozīmētās nodaļas
lasīšanai

Dienas, kad es lasu
Svētos Rakstus

31 Jāņa atklāsmes 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Sv Pr O T C Pk Se

32 Jāņa atklāsmes 12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Sv Pr O T C Pk Se

LASĪŠANAS GRAFIKS
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Esi sveicināts
Jaunajā Derībā!
Kas ir Jaunā Derība?
Jaunajā Derībā ir ietverti pirmo Jēzus Kristus apustuļu un sendienu mācekļu
pieraksti, kas tika veikti saskaņā ar Svētā Gara iedvesmu. Tajā ir ietverti četri
evaņģēliji, kas ir Mateja, Marka, Lūkas un Jāņa liecības par Jēzu Kristu kā apsolīto
Mesiju — Glābēju un Pestītāju — un augšāmcelto Kungu. Četros evaņģēlijos ir
pierakstīti Jēzus dzīves notikumi un daudzas Viņa mācības. Jaunajā Derībā ir
ietvertas mācības un principi, ko mācīja Glābējs un Viņa apustuļi, lai palīdzētu
citiem uzzināt, kā atgriezties pie Dieva Tēva un iegūt mūžīgo dzīvi. Pēdējo dienu
svētajiem Bībele, tāpat kā Mormona Grāmata, Mācība un Derības un Dārgā Pērle, ir
Svētie Raksti (skat. Ticības apliecinājumus 1:8).

Elders Brūss R. Makonkijs, no Divpadsmit apustuļu kvoruma, sniedza nozīmīgā
Jaunās Derības satura kopsavilkumu: „Jaunajā Derībā … ir pierakstīts seno solījumu
piepildījums, stāstīts par Apsolītā dzimšanu, kalpošanu un Izpirkšanas upuri,
izskaidrotas Viņa mūžīgā evaņģēlija glābjošās mācības, pierakstīts evaņģēlija
izaugsmes un izplatīšanās iemesls laika zenītā, vēstīts par vispārēju atkrišanu no
evaņģēlija pēc tā atklāšanas svētajiem, apsolīta brīnumaina evaņģēlija atjaunošana
pēdējās dienās un spilgti un dramatiski pareģoti notikumi pirms Cilvēka Dēla Otrās
atnākšanas, tās laikā un pēc tam. Tās galvenais mērķis ir liecināt par Kristu” (A New
Witness for the Articles of Faith [1985. g.], 392. lpp.).

Kāpēc ir svarīgi studēt Jauno Derību?
Tāpat kā visi Svētie Raksti, arī Jaunā Derība māca un liecina par Jēzu Kristu un Viņa
dievišķumu. Apustulis Jānis teica, ka viņa sarakstītā evaņģēlija nolūks bija
pārliecināt citus, „ka Jēzus ir Kristus, Dieva Dēls, un lai [viņi], pie ticības nākuši,
dzīvību iegūtu Viņa Vārdā” (Jāņa 20:31). Studējot Jauno Derību, tu mācīsies par
Glābēja ievērojamo dzimšanu, pieredzēsi Viņa brīnumus un dziedināšanas, dzirdēsi
Viņa evaņģēlija izcilos, patiesos principus un izdzīvosi Viņa Izpirkšanas upura,
krustā sišanas un godības pilnās augšāmcelšanās brīžus. Studējot par Glābēja dzīvi
un mācībām, tu uzzināsi, kā nākt pie Viņa, lai saņemtu cerību, piedošanu, mieru un
mūžīgu laimi. Sirsnīga Jaunās Derības studēšana tev palīdzēs stiprināt ticību Jēzum
Kristum un paļauties uz Viņa mācībām un Izpirkšanu.

Elders L. Toms Perijs, no Divpadsmit apustuļu kvoruma, mācīja, ka Jaunā Derība
„atrodas Svēto Rakstu vēstures centrā, un tāpat arī Glābējam vajadzētu būt mūsu
dzīves centrā. Mums ir jānododas tās studēšanai un tā augstu jāvērtē.

Studējot Jauno Derību, mēs tajā atradīsim nenovērtējamas zināšanas” („Sabats un
Svētais Vakarēdiens” (vispārējās konferences runa), Ensign vai Liahona, 2011. g.
maijs, 6. lpp.).

Dažas Jaunajā Derībā atrodamās patiesības un gudrības pērles:

• Jēzus Kristus ir „ceļš, patiesība un dzīvība” un caur Viņu tu vari iepazīt Debesu
Tēvu (skat. Jāņa 14:6–7).
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• Svētais Gars ir „Aizstāvis, … [kurš] jums visu mācīs un atgādinās jums visu”
(Jāņa 14:26).

• Jēzus Kristus mācekļiem ir pienākums — pasludināt evaņģēliju visai pasaulei
(skat. Mateja 28:19).

• Glābējs turpina vadīt Savu Baznīcu caur atklāsmēm, ko Viņš dod Saviem
izraudzītajiem kalpiem (skat. Apustuļu darbu 1:2).

• Tu esi Dieva atvase jeb bērns (skat. Apustuļu darbu 17:28–29).

• Pateicoties tam, ka Glābējs augšāmcēlās, visi varēs uzveikt nāvi un turpināt
dzīvot (1. korintiešiem 15:21–26).

• Ja tev trūkst gudrības, tu to vari prasīt Dievam lūgšanā un Viņš tev atbildēs
(skat. Jēkaba v. 1:5–6).

• Svētie, kuri būs uzticīgi un pārvarēs ļaunumu, saņems mūžīgo dzīvi (skat. Jāņa
atklāsmes gr. 3. nodaļu).

Pravieša Džozefa Smita dzīves pieredze sniedz piemēru tam, kā Jaunās Derības
studēšana var ietekmēt un iespaidot tavu dzīvi. Kad Džozefs bija jauns zēns, viņam
bija grūti saprast, kura no baznīcām ir patiesa. Viņš meklēja atbildi Bībelē un kādu
dienu izlasīja Jēkaba v. 1:5. Vēlāk viņš rakstīja: „Nekad neviena Svēto Rakstu rinda
nebija ienākusi cilvēka sirdī ar tādu spēku, kā šī ienāca šoreiz manējā. Likās, tā
ienākusi ar milzīgu spēku katrā manā sirdspukstā. Es par to domāju atkal un atkal”
(Džozefs Smits — Vēsture 1:12).

Pēc tam, kad Džozefs bija izlasījis un apdomājis šos Jaunās Derības vārdus, viņš
nolēma rīkoties saskaņā ar patiesību, ko viņš bija uzzinājis un, kā mācīja Jēkabs,
lūdza Dievu. Pateicoties viņa lēmumam, viņš saņēma brīnišķīgu Pirmo vīziju.
Uzcītīgi studējot Jauno Derību, arī tu jutīsi, ka Svētais Gars aizskar tavu sirdi un
palīdz tev saprast, kā tu vari pielietot evaņģēlija mācības un principus savā dzīvē.

Ar lūgšanu studējot Jauno Derību, rīkojies saskaņā ar Svētā Gara pamudinājumiem.
To darot, tu arvien vairāk pievērsīsies Tam Kungam. Mēs esam patiesi pievērsušies
Tam Kungam, kad rīkojamies saskaņā ar patiesajām mācībām un ievērojam baušļus
dienu no dienas, mēnesi pēc mēneša — visu atlikušo dzīvi.

Par Jauno Derību
Bībele nav viena grāmata. Tā ir grāmatu krājums. Grieķu valodas vārds, no kura ir
atvasināts vārds bībele, nozīmē „grāmatas”. Kristiešu Bībelei ir divas daļas, kas
pazīstamas kā Vecā un Jaunā Derība (Svēto Rakstu ceļvedis, „Bībele”,
scriptures.lds.org). Vārdu, kas tiek tulkots kā derība, var tulkot arī kā vienošanās.
Tādējādi, Jauno Derību var saukt par jauno vienošanos.

Evaņģēlija kontekstā derība ir īpaša vienošanās vai savstarpējs solījums starp Dievu
un kādu cilvēku vai cilvēku grupu. Vecā Derība jeb vecā vienošanās ir Tā Kunga
likums, ko Viņš deva Saviem ļaudīm sendienās. „Kad Glābējs nāca laika zenītā,
Viņš atjaunoja evaņģēliju jūdiem Palestīnā. Tā kā viņi vairs neievēroja pat Mozus
likumu, tā viņiem bija jauna derība” (skat. Bible Dictionary, „Bible”).

Jauno Derību parasti iedala evaņģēlijos, apustuļu darbos, Pāvila vēstulēs,
vispārīgajās vēstulēs un Jāņa atklāsmes grāmatā.

ESI  SVEICINĀTS!
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1. Evaņģēliji. Mateja, Marka, Lūkas un Jāņa pieraksti tiek saukti par evaņģēlijiem
un katrs tiek saukts autora vārdā. Vārds evaņģēlijs nozīmē „labā vēsts”. Lai gan
starp četriem evaņģēlijiem ir dažas atšķirības un to autoriem ir atšķirīgs
skatījums, tajos visos tiek stāstīts par Glābēja dzīvi un laicīgo kalpošanu starp
ebrejiem. Visos četros evaņģēlijos tiek mācīts un liecināts, ka Jēzus Kristus ir
Dieva Dēls un pasaules Glābējs. „Mateja, Marka un Lūkas pieraksti sniedz
līdzīgu materiālu krājumu un tiem ir kopīga ievērojama frazeoloģija, kā arī
līdzīgi galvenie aspekti, tādēļ tie dažkārt tiek saukti par „sinoptiskajiem
evaņģēlijiem” (kas nozīmē „līdzīgie”). Neskatoties uz to, katrs evaņģēlijs ir
unikāls un katrā ir daudzas detaļas, kas neparādās citos. Jāņa pieraksts ir
diezgan atšķirīgs no pārējiem trīs evaņģēlijiem vārdu krājuma, frazeoloģismu un
notikumu atainojuma ziņā (skat. Svēto Rakstu ceļvedī, „Evaņģēliji”).

2. Apustuļu darbi. Apustuļu darbus sarakstīja Lūka un tajos ir rakstīts par
Baznīcas izaugsmi Pētera un citu apustuļu vadībā (skat. Svēto Rakstu ceļvedī,
„Apustuļu darbi”).

3. Pāvila vēstules. Pāvila vēstules tiek sauktas tās draudzes, cilvēka vai grupas
vārdā, kam tās tika sarakstītas. Pāvila vēstules ir sakārtotas „pēc garuma, sākot
ar garāko (romiešiem) — līdz īsākajai (Filemonam). Tā tas ir ar visām vēstulēm,
izņemot vēstuli ebrejiem, kas ir ietverta kā pēdējā, jo daži apšauba, vai to ir
sarakstījis Pāvils” (Svēto Rakstu ceļvedis, „Pāvila vēstules”).

4. Vispārīgās vēstules. Pieraksts, sākot no Jēkaba vēstules līdz Jūdas vēstulei,
bieži tiek saukts par vispārīgajām vēstulēm, jo, izņemot Jāņa 2. un 3. vēstuli, tās
nav rakstītas kādam noteiktam cilvēkam vai draudzei. Tās ir nosauktas autoru
vārdos. (Skat. Bible Dictionary, „General Epistles”.)

5. Jāņa atklāsmes grāmata. Jāņa atklāsmes grāmatu (ko dažkārt sauc arī par
„Apokalipsi”) sarakstīja apustulis Jānis, kurš sarakstīja arī evaņģēliju un
vēstules, kas nosauktas viņa vārdā. Tas ir Jāņa pieraksts par atklāsmi, ko viņš
saņēma no Tā Kunga. (Skat. Svēto Rakstu ceļvedī, „Jāņa atklāsmes grāmata”.)

Džozefa Smita tulkojums un Džozefa Smita — Mateja
evaņģēlijs
Tas Kungs pavēlēja pravietim Džozefam Smitam iztulkot jeb rediģēt ķēniņa Jēkaba
Bībeles versiju. Džozefa Smita tulkojums (kas dažkārt tiek saīsināts kā DžST) nav
Bībeles tulkojums no vienas valodas uz citu. Drīzāk, tās ir izmaiņas, ko Tas Kungs
caur atklāsmi lika pravietim veikt Bībelē.

Džozefs Smits uzsāka savu tulkojumu 1830. gada jūnijā un to pabeidza 1833. gada
jūlijā, taču turpināja veikt grozījumus manuskriptā vēl neilgi pirms savas nāves
1844. gadā (skat. Svēto Rakstu ceļvedī, „Džozefa Smita tulkojums”). Lai gan dažas
pravieša Džozefa Smita tulkojuma daļas tika publicētas viņa dzīves laikā, viņa
pabeigto, iedvesmoto Bībeles tulkojumu pirmo reizi 1867. gadā publicēja
Reorganizētā pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīca (ko šobrīd pazīst kā Kristus
kopienu). Kopš 1979. gada pēdējo dienu svēto ķēniņa Jēkaba Bībeles versijas
izdevumā angļu valodā ir ietverti simtiem doktrināri nozīmīgi panti, ko ir iztulkojis
Džozefs Smits un kas atrodas šīs Bībeles zemteksta piezīmēs un pielikumā. (Skat.
Roberts J. Metjū,„Joseph Smith’s Efforts to Publish His Bible „Translation””, Ensign,

ESI  SVEICINĀTS!
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1983. g. janv., 57.–64. lpp.; Svēto Rakstu ceļvedis, „Džozefa Smita tulkojums”.)
Kopš 2009. gada pēdējo dienu svēto Bībeles izdevumā spāņu valodā, ko sauc par
Reinas Valeras versiju, zemteksta piezīmēs un pielikumā arī ir ietverti šie panti.
2015. gadā pēdējo dienu svēto Bībeles izdevums tika publicēts arī portugāļu valodā.

Džozefs Smits — Mateja evaņģēlijs, kas ir ietverts Dārgajā Pērlē, ir izvilkums no
Džozefa Smita tulkojuma (Džozefa Smita tulkojums, Mateja 23:39 – 24:56). Tas ir
iedvesmots Mateja 23:39 – 24:55 tulkojums.

Džozefa Smita tulkojums mums palīdz saprast Jauno Derību, jo tajā ir atjaunotas
vairākas skaidras un vērtīgas mācības, kas no Bībeles bija pazudušas (skat. 1. Nefija
13:20–41), un tajā ir Tā Kunga komentāri un skaidrojumi.

ESI  SVEICINĀTS!
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Ievads rakstvietu prasmīgā
pārzināšanā
Reliģijas semināros un institūtos tika izvēlētas 25 prasmīgi pārzināmās rakstvietas
katram no četriem semināra mācību kursiem. Šīs 100 rakstvietas sniedz svarīgas
Svēto Rakstu pamatzināšanas, lai studenti varētu saprast evaņģēliju, dalīties tajā un
stiprināt ticību.

Tu tiec mudināts prasmīgi apgūt šīs rakstvietas. Rakstvietu prasmīga pārzināšana
sevī ietver:

• spēju — šos pantus atrast, pārzinot saistītās Svēto Rakstu norādes;

• spēju — saprast šo rakstvietu kontekstu un saturu;

• spēju — pielietot evaņģēlija doktrīnas un principus, kas mācīti šajās rakstvietās;

• šo rakstvietu iegaumēšanu.

Šajā mācību ceļvedī tu studēsi katru no 25 prasmīgi pārzināmajām rakstvietām,
līdzko tās parādīsies Jaunās Derības studiju kursā. Lai tu prasmīgi apgūtu Svēto
Rakstu pantus, tev būs jāpieliek pūles. Konsekvence un atkārtošana prasmīgi
pārzināmo rakstvietu mācīšanās procesā tev palīdzēs atcerēties apgūtos patiesos
principus uz ilgu laiku, un tu spēsi tos izmantot nākotnē. Tu vari katru dienu dažas
minūtes veltīt prasmīgi pārzināmo rakstvietu atkārtošanai. Meklē iespējas tās
pielietot, citiem paskaidrojot evaņģēlija pamatdoktrīnas.
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100 prasmīgi pārzināmās
rakstvietas
100 prasmīgi pārzināmo rakstvietu saraksts

Vecā Derība Jaunā Derība Mormona
Grāmata

Mācība un
Derības

Mozus 1:39 Mateja 5:14–16 1. Nefija 3:7 DžS—V 1:15–20

Mozus 7:18 Mateja 11:28–30 2. Nefija 2:25 M&D 1:37–38

Ābrahāma 3:22–23 Mateja 16:15–19 2. Nefija 2:27 M&D 6:36

1. Mozus 1:26–27 Mateja 22:36–39 2. Nefija 9:28–29 M&D 8:2–3

1. Mozus 2:24 Mateja 28:19–20 2. Nefija 25:23, 26 M&D 10:5

1. Mozus 39:9 Lūkas 24:36–39 2. Nefija 28:7–9 M&D 13:1

2. Mozus 19:5–6 Jāņa 3:5 2. Nefija 31:19–20 M&D 18:10–11

2. Mozus 20:3–17 Jāņa 14:6 2. Nefija 32:3 M&D 18:15–16

Jozuas 24:15 Jāņa 14:15 2. Nefija 32:8–9 M&D 19:16–19

1. Samuēla 16:7 Jāņa 17:3 Mosijas 2:17 M&D 19:23

Psalmi 24:3–4 Apustuļu d. 2:36–38 Mosijas 3:19 M&D 25:13

Psalmi 119:105 Apustuļu d. 3:19–21 Mosijas 4:30 M&D 46:33

Psalmi 127:3 1. korintiešiem 6:19–20 Almas 7:11–13 M&D 58:27

Salamana pam.
3:5–6

1. korintiešiem
15:20–22

Almas 32:21 M&D 58:42–43

Jesajas 1:18 1. korintiešiem
15:40–42

Almas 37:35 M&D 64:9–11

Jesajas 5:20 Galatiešiem 5:22–23 Almas 39:9 M&D 76:22–24

Jesajas 29:13–14 Efeziešiem 4:11–14 Almas 41:10 M&D 76:40–41

Jesajas 53:3–5 Filipiešiem 4:13 Helamana 5:12 M&D 78:19

Jesajas 58:6–7 2. tesaloniķiešiem 2:1–3 3. Nefija 12:48 M&D 82:10

Jesajas 58:13–14 2. Timotejam 3:15–17 3. Nefija 18:15, 20–21 M&D 88:124

Jeremijas1:4–5 Ebrejiem 12:9 Etera 12:6 M&D 89:18–21

Ecēhiēla 37:15–17 Jēkaba v. 1:5–6 Etera 12:27 M&D 107:8

Amosa 3:7 Jēkaba v. 2:17–18 Moronija 7:41 M&D 121:36, 41–42
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Vecā Derība Jaunā Derība Mormona
Grāmata

Mācība un
Derības

Maleahija 3:8–10 Pētera 1. vēst. 4:6 Moronija 7:45, 47–48 M&D 130:22–23

Maleahija 4:5–6 Jāņa atkl. 20:12 Moronija 10:4–5 M&D 131:1–4

100 PRASMĪGI  PĀRZINĀMĀS RAKSTVIETAS
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Ievads pamatdoktrīnās
Evaņģēlija pamatdoktrīnu saraksts:

• Dievība

• Pestīšanas iecere

• Jēzus Kristus īstenotā Izpirkšana

• Evaņģēlija atklāšanas laikmeti, atkrišana un atjaunošana

• Pravieši un atklāsme

• Priesterība un priesterības atslēgas

• Priekšraksti un derības

• Laulība un ģimene

• Baušļi

Studējot Svētos Rakstus, centies noteikt, saprast, ticēt, paskaidrot un pielietot šīs
evaņģēlija pamatdoktrīnas. Tas tev palīdzēs stiprināt liecību un vairos tavu izpratni
par Jēzus Kristus atjaunoto evaņģēliju. Pamatdoktrīnu apgūšana tev palīdzēs arī
labāk sagatavoties dzīvot saskaņā ar evaņģēliju un mācīt šīs svarīgās patiesības
citiem. Arī citas nozīmīgas evaņģēlija doktrīnas tiks uzsvērtas šajā rokasgrāmatā, lai
arī tās nav minētas starp pamatdoktrīnām.
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Pamatdoktrīnas
Pamatdoktrīnas ir jāizceļ gan semināra, gan institūta stundās. Skolotājiem ir
jāpalīdz studentiem šīs evaņģēlija doktrīnas atklāt, saprast, tām ticēt, tās paskaidrot
un pielietot. Tas palīdzēs stiprināt studentu liecības, un viņi sāks augstāk vērtēt
Jēzus Kristus atjaunoto evaņģēliju. Šo doktrīnu studēšana studentiem arī palīdzēs
būt labāk sagatavotiem mācīt šīs svarīgās, patiesās mācības citiem.

Reliģijas semināros un institūtos atlasītās 100 prasmīgi pārzināmās rakstvietas tika
izvēlētas, lai palīdzētu studentiem labāk saprast pamatdoktrīnas. Lielākā daļa tālāk
sniegto Svēto Rakstu norāžu attiecas uz prasmīgi pārzināmajām rakstvietām. Tās ir
iekļautas, lai parādītu, kā tās ir saistītas ar pamatdoktrīnām.

1. Dievība
Dievībā ir trīs atsevišķas personas: Dievs, Mūžīgais Tēvs; Viņa Dēls, Jēzus Kristus,
un Svētais Gars (skat. Džozefs Smits — Vēsture 1:15–20). Tēvam un Dēlam ir
taustāmi ķermeņi no miesas un kauliem, bet Svētais Gars ir garīga būtne (skat.
M&D 130:22–23). Viņi ir vienoti nolūkā un mācībā. Viņi ir pilnīgi vienoti Debesu
Tēva dievišķās glābšanas ieceres īstenošanā.

Dievs Tēvs
Dievs Tēvs ir augstākais Visuma Valdnieks. Viņš ir mūsu garu Tēvs (skat. Ebrejiem
12:9). Viņš ir pilnīgs, visvarens un viszinošs. Viņš ir arī pilnīgas žēlastības, laipnības
un žēlsirdības Dievs.

Jēzus Kristus
Jēzus Kristus ir Tēva pirmdzimtais Dēls garā un Tēva Vienpiedzimušais Dēls miesā.
Viņš ir Vecās Derības Jehova un Jaunās Derības Mesija.

Jēzus Kristus dzīvoja bezgrēcīgu dzīvi un paveica pilnīgu Izpirkšanu par visas
cilvēces grēkiem (skat. Almas 7:11–13). Viņa dzīve ir pilnīgs paraugs tam, kā visai
cilvēcei vajadzētu dzīvot (skat. Jāņa 14:6; 3. Nefija 12:48). Viņš bija pirmais cilvēks
uz šīs Zemes, kas augšāmcēlās (skat. 1. korintiešiem 15:20–22). Viņš atgriezīsies
spēkā un godībā un valdīs uz Zemes Tūkstošgades laikā.

Visas lūgšanas, svētības un priesterības priekšraksti ir jāveic Jēzus Kristus Vārdā
(skat. 3. Nefija 18:15, 20–21).

Saistītās norādes: Helamana 5:12; M&D 19:23; M&D 76:22–24

Svētais Gars
Svētais Gars ir Dievības trešais loceklis. Tas ir gars, un Tam nav ķermeņa no miesas
un kauliem. Tas bieži tiek saukts par Garu, Dieva Garu, Tā Kunga Garu un
Mierinātāju.

Svētais Gars liecina par Tēvu un Dēlu, atklāj patiesību par visu un iesvēta tos, kuri
nožēlo grēkus un top kristīti (skat. Moronija 10:4–5).

Saistītās norādes: Galatiešiem 5:22–23; M&D 8:2–3
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2. Pestīšanas iecere
Pirmslaicīgajā esamībā Debesu Tēvs mūs iepazīstināja ar ieceri, kas mums dotu
iespēju kļūt līdzīgiem Viņam un iegūt nemirstību un mūžīgo dzīvi (skat. Mozus
1:39). Svētajos Rakstos šī iecere tiek saukta par glābšanas ieceri, diženo laimes
ieceri, pestīšanas ieceri un žēlastības ieceri.

Glābšanas iecere sevī ietver Radīšanu, Krišanu, Jēzus Kristus veikto Izpirkšanu un
visus evaņģēlija likumus, priekšrakstus un doktrīnas. Debesu Tēva iecerē būtiska ir
arī izvēles brīvība — spēja izvēlēties un rīkoties pašiem (skat. 2. Nefija 2:27).
Pateicoties šai iecerei, mēs varam kļūt pilnīgi caur Izpirkšanu, saņemt prieka pilnību
un mūžīgi dzīvot kopā ar Dievu (skat. 3. Nefija 12:28). Mūsu ģimenes attiecības var
būt mūžīgas.

Saistītās norādes: Jāņa 17:3; M&D 58:27

Pirmslaicīgā dzīve
Pirms mēs ieradāmies šajā pasaulē, mēs dzīvojām kopā ar savu Debesu Tēvu kā
Viņa gara bērni (skat. Ābrahāma 3:22–23). Šajā pirmslaicīgajā esamībā mēs
piedalījāmies sapulcē kopā ar citiem Debesu Tēva gara bērniem. Šajā sapulcē
Debesu Tēvs mums pastāstīja par Savu ieceri un pirmslaicīgais Jēzus Kristus
noslēdza derību — būt par Glābēju.

Mēs izmantojām savu rīcības brīvību, lai sekotu Debesu Tēva iecerei. Mēs
sagatavojāmies nākt uz Zemes, kur varētu turpināt pilnveidoties.

Tiem, kuri sekoja Debesu Tēvam un Jēzum Kristum, tika ļauts ierasties uz Zemes,
lai izdzīvotu laicīgo dzīvi un pilnveidotos, virzoties uz mūžīgo dzīvi. Lucifers, vēl
viens Dieva gara dēls, sacēlās pret šo ieceri. Viņš kļuva par Sātanu, un viņš ar
saviem sekotājiem tika padzīts no debesīm, un viņiem tika liegta privilēģija saņemt
fizisku ķermeni un izdzīvot laicīgo dzīvi.

Saistītā norāde: Jeremijas 1:4–5

Radīšana
Tēva vadībā Jēzus Kristus radīja debesis un Zemi. Zeme netika radīta no nekā; tā
tika organizēta no eksistējošas matērijas. Jēzus Kristus ir radījis neskaitāmas
pasaules (skat. M&D 76:22–24).

Zemes radīšana bija nepieciešama Dieva iecerē. Tā nodrošināja vietu, kur mēs
varētu iegūt fizisku ķermeni, tikt pārbaudīti un attīstīt dievišķas īpašības.

Mums ir jālieto Zemes resursi ar gudrību, saprātīgumu un pateicību (skat. M&D
78:19).

Ādams bija pirmais uz Zemes radītais cilvēks. Dievs radīja Ādamu un Ievu pēc
Savas līdzības. Visi cilvēki — vīrieši un sievietes — ir radīti pēc Dieva tēla (skat.
1. Mozus 1:26–27).

Krišana
Ēdenes dārzā Dievs pavēlēja Ādamam un Ievai neēst augli no laba un ļauna atziņas
koka; tā sekas būtu garīgā un fiziskā nāve. Garīgā nāve ir atšķirtība no Dieva.
Fiziskā nāve ir gara nošķiršana no laicīgā ķermeņa. Tāpēc ka Ādams un Ieva
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pārkāpa Dieva pavēli, viņi tika padzīti no Viņa klātbūtnes un kļuva mirstīgi. Ādama
un Ievas pārkāpums un no tā izrietošās pārmaiņas, ko viņi piedzīvoja, tostarp
garīgā un fiziskā nāve, tiek saukts par Krišanu.

Krišanas dēļ Ādams un Ieva un viņu pēcnācēji varēja pieredzēt prieku un bēdas,
atšķirt labu no ļauna un dzemdināt bērnus (skat. 2. Nefija 2:25). Būdami Ādama un
Ievas pēcnācēji, arī mēs laicīgajā dzīvē pārmantojam kritušo stāvokli. Mēs esam
atšķirti no Tā Kunga klātbūtnes un pakļauti fiziskai nāvei. Mēs arī tiekam
pārbaudīti, saskaroties ar dzīves grūtībām un pretinieka kārdinājumiem. (Skat.
Mosijas 3:19.)

Krišana ir neatņemama daļa no Debesu Tēva pestīšanas ieceres. Tai ir divējāds
virziens — lejup, bet tomēr uz priekšu. Papildus tam, ka tā ienesa pasaulē fizisko un
garīgo nāvi, tā deva mums iespēju — piedzimt uz Zemes, mācīties un pilnveidoties.

Laicīgā dzīve
Laicīgā dzīve ir mācīšanās laiks, kad mēs varam sagatavoties mūžīgajai dzīvei un
pierādīt, ka izmantosim savu rīcības brīvību, lai darītu visu, ko Tas Kungs ir
pavēlējis. Šajā laicīgajā dzīvē mums ir jāmīl citi cilvēki un jākalpo viņiem (skat.
Mosijas 2:17; Moronija 7:45, 47–48).

Laicīgajā dzīvē mūsu gari ir apvienoti ar mūsu fiziskajiem ķermeņiem, dodot mums
iespēju — augt un pilnveidoties tā, kā tas nebija iespējams pirmslaicīgajā dzīvē.
Mūsu ķermeņi ir nozīmīga pestīšanas ieceres daļa un pret tiem būtu jāizturas ar
cieņu, kā pret dāvanu no mūsu Debesu Tēva (skat. 1. korintiešiem 6:19–20).

Saistītās norādes: Jozuas 24:15; Mateja 22:36–39; 2. Nefija 28:7–9; Almas 41:10;
M&D 58:27

Dzīve pēc nāves
Kad mēs nomirstam, mūsu gari nokļūst garu pasaulē un gaida augšāmcelšanos.
Taisnīgo cilvēku gari tiek uzņemti laimes stāvoklī, ko sauc par paradīzi. Daudzu
taisnīgo cilvēku gari sludinās evaņģēliju gariem garu cietumā.

Garu cietums ir pagaidu vieta pēclaicīgajā pasaulē tiem, kuri nomirst bez
zināšanām par patiesību, un tiem, kuri ir nepaklausīgi laicīgajā dzīvē. Tur gariem
tiek mācīts evaņģēlijs un dota iespēja — nožēlot grēkus un pieņemt glābšanas
priekšrakstus, kas par viņiem tiek izpildīti tempļos (skat. 1. Pētera 4:6). Tie, kuri
pieņem evaņģēliju, dzīvo paradīzē līdz augšāmcelšanās dienai.

Augšāmcelšanās ir mūsu gara ķermeņu apvienošana ar mūsu pilnveidotajiem
fiziskajiem ķermeņiem no miesas un kauliem (skat. Lūkas 24:36–39). Pēc
augšāmcelšanās gars un ķermenis nekad vairs netiks atdalīti, un mēs būsim
nemirstīgi. Pateicoties tam, ka Jēzus Kristus pārvarēja nāvi, ikviens, kurš nācis šajā
pasaulē, augšāmcelsies (skat. 1. korintiešiem 15:20–22). Taisnīgie tiks augšāmcelti
pirms ļaunajiem un celsies augšā pirmajā augšāmcelšanās reizē.

Pēdējā tiesa notiks pēc Augšāmcelšanās. Jēzus Kristus tiesās katru cilvēku, lai
noteiktu, kura mūžīgā godība viņam ir jāsaņem. Šis spriedums pamatosies uz katra
cilvēka paklausību Dieva baušļiem (skat. Jāņa atkl. 20:12; Mosijas 4:30).
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Pastāv trīs godības valstības (skat. 1. korintiešiem 15:40–42). Augstākā no tām ir
celestiālā valstība. Tie, kuri ir drosmīgi liecībā par Jēzu un paklausīgi evaņģēlija
principiem, dzīvos celestiālajā valstībā — Dieva Tēva un Viņa Dēla, Jēzus Kristus,
klātbūtnē (skat. M&D 131:1–4).

Otrā no trijām godības valstībām ir terestriālā valstība. Šajā valstībā dzīvos pasaules
cienījamie vīrieši un sievietes, kuri nebija drosmīgi liecībā par Jēzu.

Telestiālā valstība ir zemākā no trim godības valstībām. Šo valstību iemantos tie,
kuri savas laicīgās dzīves laikā labāk izvēlējās ļaunprātību, nevis taisnīgumu. Šie
cilvēki saņems savu godību pēc tam, kad tiks atpestīti no garu cietuma.

Saistītā norāde: Jāņa 17:3

3. Jēzus Kristus īstenotā Izpirkšana
Izpirkt nozīmē — izciest sodu par grēku, tādējādi novēršot grēka sekas no nožēlas
pilna grēcinieka, sniedzot viņam iespēju tikt samierinātam ar Dievu. Jēzus Kristus
bija vienīgais, kurš spēja paveikt pilnīgu Izpirkšanu par visu cilvēci. Viņa Izpirkšana
ietvēra Viņa ciešanas Ģetzemanes dārzā par cilvēces grēkiem, Viņa asiņu izliešanu,
Viņa ciešanas un nāvi pie krusta, un Viņa augšāmcelšanos no kapa (skat. Lūkas
24:36–39; M&D 19:16–19). Glābējs spēja paveikt Izpirkšanu, jo bija bezgrēcīgs, kā
arī Viņam bija vara pār nāvi. No Savas mirstīgās mātes Viņš iemantoja spēju nomirt.
No Sava nemirstīgā Tēva Viņš iemantoja spēku atkal atgūt Savu dzīvību.

Caur labvēlību, kas ir pieejama, pateicoties Glābēja izpirkšanas upurim, visi cilvēki
tiks augšāmcelti un saņems nemirstību. Jēzus Kristus īstenotā Izpirkšana padara
iespējamu arī to, ka varam iegūt mūžīgo dzīvi (skat. Moronija 7:41). Lai saņemtu šo
dāvanu, mums ir jādzīvo saskaņā ar Jēzus Kristus evaņģēliju, kas ietver ticību
Viņam, grēku nožēlošanu, kristīšanos, Svētā Gara dāvanas saņemšanu un uzticīgu
pastāvēšanu līdz galam (skat. Jāņa 3:5).

Jēzus Kristus, īstenojot Izpirkšanu, izcieta ne tikai par mūsu grēkiem, bet arī
uzņēmās visu cilvēku sāpes, slimības un vājības (skat. Almas 7:11–13). Viņš saprot
mūsu ciešanas, jo ir tās pieredzējis. Viņa labvēlība jeb spēcinošā ietekme mūs
stiprina, lai spējam panest mums uzliktos slogus un paveikt darbus, ko nevarētu
paveikt tikai ar saviem spēkiem (skat. Mateja 11:28–30; Filipiešiem 4:13; Etera
12:27).

Saistītās norādes: Jāņa 3:5; Apustuļu d. 3:19–21

Ticība Jēzum Kristum
Ticība ir „[cerība] uz to, kas nav redzams, bet kas ir patiess” (Almas 32:21; skat. arī
Etera 12:6). Tā ir dāvana no Dieva.

Ticībai ir jābūt vērstai uz Jēzu Kristu, lai tā varētu vadīt cilvēku uz glābšanu. Ticēt
Jēzum Kristum nozīmē — pilnībā paļauties uz Viņu un uzticēties Viņa bezgalīgajai
Izpirkšanai, spēkam un mīlestībai. Tā ietver ticību Viņa mācībām un ticību tam, ka
Viņš saprot visu, bet mēs — ne (skat. Salamana pam. 3:5–6; M&D 6:36).

Ticība, kas ir vairāk par pasīvu pārliecību, izpaužas mūsu dzīvesveidā (skat. Jēkaba
v. 2:17–18). Ticība var pieaugt, kad mēs lūdzam Dievu, studējam Svētos Rakstus un
paklausām Dieva baušļiem.
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Pēdējo dienu svētie tic Dievam Tēvam, Svētajam Garam un priesterības spēkam, kā
arī citiem svarīgiem atjaunotā evaņģēlija aspektiem. Ticība mums palīdz saņemt
garīgu un fizisku dziedināšanu un spēku virzīties uz priekšu, stāties pretī grūtībām
un pārvarēt kārdinājumus (skat. 2. Nefija 31:19–20). Saskaņā ar mūsu ticību, Tas
Kungs mūsu dzīvē paveiks varenus brīnumus.

Caur ticību Jēzum Kristum cilvēks var saņemt grēku piedošanu un galu galā dzīvot
Dieva klātbūtnē.

Saistītā norāde: Mateja 11:28–30

Grēku nožēlošana
Grēku nožēlošana ir prāta un sirds pārmaiņa, kas mums dod jaunu skatījumu uz
Dievu, sevi un pasauli. Tā ietver novēršanos no grēka un pievēršanos Dievam,
lūdzot Viņam piedošanu. To motivē mīlestība pret Dievu un patiesa vēlme —
paklausīt Viņa baušļiem.

Mūsu grēki mūs padara netīrus — necienīgus atgriezties pie Debesu Tēva un dzīvot
Viņa klātbūtnē. Caur Jēzus Kristus īstenoto Izpirkšanu mūsu Tēvs debesīs ir devis
tikai vienu ceļu mūsu grēku piedošanai (skat. Jesajas 1:18).

Grēku nožēlošana ietver arī bēdas par izdarītajiem grēkiem, to atzīšanu Debesu
Tēvam un citiem, ja tas ir nepieciešams, atsacīšanos no grēka, cenšanos atlīdzināt
izdarīto pārkāpumu, cik vien tas ir iespējams, un dzīvošanu paklausībā Dieva
baušļiem (skat. M&D 58:42–43).

Saistītās norādes: Jesajas 53:3–5; Jāņa 14:6; 2. Nefija 25:23, 26; M&D 18:10–11;
M&D 19:23; M&D 76:40–41

4. Evaņģēlija atklāšanas laikmeti, Atkrišana un
Atjaunošana
Evaņģēlija atklāšanas laikmets
Evaņģēlija atklāšanas laikmets ir laika periods, kurā Tas Kungs atklāj Savas mācības,
priekšrakstus un priesterību. Tas ir laika posms, kurā Tam Kungam ir vismaz viens
pilnvarots kalps uz Zemes, kuram ir svētā priesterība un kuram ir uzticēts dievišķs
pienākums — sludināt evaņģēliju un pildīt tā priekšrakstus. Mūsdienās mēs
dzīvojam pēdējā evaņģēlija atklāšanā jeb laiku pilnības atklāšanā, kas aizsākās ar
evaņģēlija atklāšanu Džozefam Smitam.

Iepriekšējās evaņģēlija atklāšanas saistās ar Ādamu, Ēnohu, Nou, Ābrahāmu, Mozu
un Jēzu Kristu. Vēl ir bijušas arī citas evaņģēlija atklāšanas, tajā skaitā starp
nefijiešiem un jarediešiem. Pestīšanas iecere un Jēzus Kristus evaņģēlijs tika atklāts
un mācīts katrā evaņģēlija atklāšanā.

Atkrišana
Kad cilvēki novēršas no evaņģēlija principiem un viņiem nav priesterības atslēgu,
viņi ir atkritušā stāvoklī.

Vispārējas atkrišanas periodi ir notikuši visos pasaules vēstures posmos. Viens
piemērs ir Lielā atkrišana, kas notika pēc tam, kad Glābējs bija nodibinājis Savu
Baznīcu (skat. 2. tesaloniķiešiem 2:1–3). Pēc Glābēja apustuļu nāves evaņģēlija
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principi tika samaitāti, un Baznīcas organizācijā un priesterības priekšrakstos tika
veiktas neatļautas izmaiņas. Plaši izplatītās ļaundarības dēļ Tas Kungs no Zemes
paņēma prom priesterības pilnvaras un atslēgas.

Lielās atkrišanas laikā cilvēki nesaņēma dievišķu vadību no dzīviem praviešiem.
Tika nodibinātas daudzas baznīcas, taču tām nebija pilnvaru piešķirt Svētā Gara
dāvanu vai pildīt citus priesterības priekšrakstus. Svēto Rakstu fragmenti tika
sagrozīti vai nozaudēti, un cilvēkiem vairs nebija pareizas izpratnes par Dievu.

Šī atkrišana turpinājās, līdz Debesu Tēvs un Viņa mīļais Dēls parādījās Džozefam
Smitam un iesāka evaņģēlija pilnības atjaunošanu.

Atjaunošana
Atjaunošana ir evaņģēlija patiesības un priekšrakstu atkārtota nodibināšana starp
Dieva bērniem uz Zemes, ko paveic pats Dievs (skat. Apustuļu d. 3:19–21).

Gatavojoties Atjaunošanai, Tas Kungs aicināja cēlus vīrus laikmetā, kas tiek saukts
par reformāciju. Viņi mēģināja atjaunot reliģiskās doktrīnas, paradumus un
organizāciju tādā veidolā, kādā to bija nodibinājis Glābējs. Tomēr viņiem nebija ne
priesterības, ne evaņģēlija pilnības.

Atjaunošana sākās 1820. gadā, kad Dievs Tēvs un Viņa Dēls, Jēzus Kristus, parādījās
Džozefam Smitam, atbildot uz viņa lūgšanu (skat. Džozefs Smits — Vēsture
1:15–20). Daži no galvenajiem Atjaunošanas notikumiem bija: Mormona Grāmatas
tulkošana, Ārona un Melhisedeka priesterības atjaunošana un Baznīcas
organizēšana 1830. gada 6. aprīlī.

Jānis Kristītājs atjaunoja Ārona priesterību, to piešķirot Džozefam Smitam un
Oliveram Kauderijam 1829. gada 15. maijā. Melhisedeka priesterība un valstības
atslēgas arī tika atjaunotas 1829. gadā, kad apustulis Pēteris, Jēkabs un Jānis
piešķīra tās Džozefam Smitam un Oliveram Kauderijam.

Evaņģēlija pilnība tika atjaunota, un Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca ir
„[vienīgā] [patiesā] un [dzīvā] [baznīca] uz visas zemes virsmas” (M&D 1:30).
Baznīca galu galā piepildīs visu zemi un pastāvēs mūžīgi.

Saistītās norādes: Jesajas 29:13–14; Ecēhiēla 37:15–17; Efeziešiem 4:11–14;
Jēkaba v. 1:5–6

5. Pravieši un atklāsme
Pravietis ir cilvēks, kuru Dievs ir aicinājis runāt Viņa vārdā (skat. Amosa 3:7).
Pravieši liecina par Jēzu Kristu un māca Viņa evaņģēliju. Viņi dara zināmu Dieva
gribu un patieso būtību. Viņi atmasko grēku un brīdina par tā sekām. Dažkārt viņi
pravieto par nākotnes notikumiem (skat. M&D 1:37–38). Daudzas praviešu
mācības ir atrodamas Svētajos Rakstos. Studējot praviešu vārdus, mēs varam
uzzināt patiesību un saņemt vadību (skat. 2. Nefija 32:3).

Mēs atbalstām Baznīcas prezidentu kā pravieti, gaišreģi un atklājēju, un vienīgo
cilvēku uz Zemes, kurš saņem atklāsmes, lai vadītu visu Baznīcu. Mēs arī atbalstām
padomniekus Augstākajā prezidijā un Divpadsmit apustuļu kvoruma locekļus kā
praviešus, gaišreģus un atklājējus.
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Atklāsme ir veids, kā Dievs sazinās ar Saviem bērniem. Kad Tas Kungs atklāj Savu
gribu Baznīcai, Viņš runā caur pravieti. Svētie Raksti — Bībele, Mormona Grāmata,
Mācība un Derības un Dārgā Pērle — satur pravietojumus, kas doti caur sendienu
un pēdējo dienu praviešiem. Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas prezidents
ir Dieva pravietis uz Zemes mūsdienās.

Cilvēki var saņemt atklāsmes, kas viņiem var palīdzēt viņu konkrētajās vajadzībās,
pienākumos un jautājumos un palīdzēt stiprināt viņu liecības. Lielāko daļu
atklāsmju Baznīcas vadītāji un locekļi saņem caur iedvesmu un domām, ko sniedz
Svētais Gars. Svētais Gars runā uz mūsu prātu un sirdi klusā un rāmā balsī (skat.
M&D 8:2–3). Atklāsmes var tik saņemtas arī caur vīzijām, sapņiem un eņģeļu
apmeklējumiem.

Saistītās norādes: Psalmi 119:105; Efeziešiem 4:11–14; 2. Timotejam 3:15–17;
Jēkaba v. 1:5–6; Moronija 10:4–5

6. Priesterība un priesterības atslēgas
Priesterība ir Dieva mūžīgais spēks un pilnvaras. Dievs radīja un pārvalda debesis
un Zemi caur priesterību. Ar šo spēku Viņš atpestī un paaugstina Savus bērnus,
īsteno „cilvēka nemirstību un mūžīgo dzīvi” (Mozus 1:39).

Dievs sniedz priesterības pilnvaras cienīgiem Baznīcas vīriešiem, lai viņi varētu
darboties Viņa Vārdā Viņa bērnu glābšanai. Priesterības atslēgas ir prezidēšanas
tiesības jeb Dieva dots spēks cilvēkam pārvaldīt un vadīt Dieva valstību uz Zemes
(skat. Mateja 16:15–19). Ar šīm atslēgām priesterības nesēji var saņemt pilnvaras
sludināt evaņģēliju un pildīt glābšanas priekšrakstus. Visi, kuri kalpo Baznīcā, ir
aicināti tā cilvēka vadībā, kuram ir priesterības atslēgas. Tādējādi viņiem tiek
piešķirts nepieciešamais spēks, lai kalpotu un izpildītu savu aicinājumu
pienākumus.

Saistītā norāde: M&D 121:36, 41–42

Ārona priesterība
Ārona priesterība bieži tiek saukta par sagatavošanās priesterību. Ārona priesterībā
ir šādi amati: diakons, skolotājs, priesteris un bīskaps. Mūsdienu Baznīcā cienīgi
vīrieši, kas ir Baznīcas locekļi, var saņemt Ārona priesterību, sākot ar
12 gadu vecumu.

Ārona priesterībai ir „eņģeļu kalpošanas un grēku nožēlošanas evaņģēlija, un
kristīšanas … atslēgas” (M&D 13:1).

Melhisedeka priesterība
Melhisedeka priesterība ir augstākā jeb lielākā priesterība un ar to tiek vadītas
garīgās lietas (skat. M&D 107:8). Šī lielākā priesterība tika dota Ādamam un ir
bijusi uz Zemes, kad vien Tas Kungs ir atklājis Savu evaņģēliju.

Sākotnēji tā tika saukta par „[Svēto priesterību] pēc Dieva Dēla kārtas” (M&D
107:3). Vēlāk tā kļuva pazīstama kā Melhisedeka priesterība, jo tā tika nosaukta
dižena augstā priestera vārdā, kurš dzīvoja pravieša Ābrahāma laikā.
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Melhisedeka priesterībā ir šādi amati: elders, augstais priesteris, patriarhs,
Septiņdesmitais un apustulis. Melhisedeka priesterības prezidents ir Baznīcas
prezidents.

Saistītā norāde: Efeziešiem 4:11–14

7. Priekšraksti un derības
Priekšraksti
Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcā priekšraksts ir svēta, formāla darbība ar
garīgu nozīmi. Katru priekšrakstu izdomāja Dievs, lai mācītu garīgas patiesības.
Glābšanas priekšraksti tiek izpildīti ar priesterības pilnvarām un to cilvēku vadībā,
kuriem ir priesterības atslēgas. Daži priekšraksti ir nepieciešami paaugstināšanai un
tiek saukti par glābšanas priekšrakstiem.

Pirmais evaņģēlija glābšanas priekšraksts ir kristīšana ar iegremdēšanu ūdenī, ko
izpilda kāds, kam ir pilnvaras. Kristības ir nepieciešamas, lai cilvēks varētu kļūt par
Baznīcas locekli un nonākt celestiālajā valstībā (skat. Jāņa 3:5).

Vārds kristības cēlies no grieķu valodas vārda, kas nozīmē — iemērkt vai iegremdēt.
Iegremdēšana simbolizē cilvēka grēcīgās dzīves nāvi un viņa atdzimšanu garīgā
dzīvē, kas veltīta kalpošanai Dievam un Viņa bērniem. Tā simbolizē arī nāvi un
augšāmcelšanos.

Pēc tam, kad cilvēks ir kristīts, viens vai vairāki Melhisedeka priesterības nesēji
uzliek savas rokas uz šī cilvēka galvas un konfirmē viņu par Baznīcas locekli. Šī
priekšraksta, kas tiek saukts par konfirmāciju, izpildes laikā cilvēkam tiek dota
Svētā Gara dāvana.

Svētā Gara dāvana atšķiras no Svētā Gara ietekmes. Pirms kristībām cilvēks laiku
pa laikam var sajust Svētā Gara ietekmi un caur šo ietekmi saņemt liecību par
patiesību (skat. Moronija 10:4–5). Pēc Svētā Gara dāvanas saņemšanas cilvēkam ir
tiesības uz Viņa pastāvīgu sadraudzību, ja šis cilvēks ievēro baušļus.

Citi glābšanas priekšraksti ietver ordināciju Melhisedeka priesterībā (vīriešiem),
tempļa dāvinājumu un laulības aizzīmogošanu (skat. M&D 131:1–4). Visi
priesterības glābšanas priekšraksti ir saistīti ar derību noslēgšanu. Templī šos
glābšanas priekšrakstus var izpildīt arī mirušo labā. Aizstājošie priekšraksti stājas
spēkā vienīgi tad, kad mirušās personas pieņem tos garu pasaulē un godā ar tiem
saistītās derības.

Citi priekšraksti, piemēram, kalpošana slimajiem un vārda došana bērniem un viņu
svētīšana, arī ir svarīgi mūsu garīgajai attīstībai.

Saistītā norāde: Apustuļu d. 2:36–38

Derības
Derība ir svēta vienošanās starp Dievu un cilvēku. Dievs dod derības nosacījumus,
un mēs piekrītam darīt to, ko Viņš lūdz; Dievs mums apsola noteiktas svētības par
mūsu paklausību (skat. M&D 82:10).

Visi priesterības glābšanas priekšraksti ir saistīti ar derību noslēgšanu. Mēs
noslēdzam derību ar To Kungu kristoties un atjaunojam šīs derības, pieņemot Svēto
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Vakarēdienu. Brāļi, kuri saņem Melhisedeka priesterību, noslēdz priesterības
zvērestu un derību. Vēlāk mēs noslēdzam arī tempļa derības.

Saistītās norādes: 2. Mozus 19:5–6; Psalmi 24:3–4; 2. Nefija 31:19–20; M&D 25:13

8. Laulība un ģimene
Laulība starp vīrieti un sievieti ir Dieva noteikta, un ģimenei ir galvenā loma Viņa
pestīšanas iecerē un mūsu laimes iegūšanā. Laime ģimenes dzīvē vislabāk ir
sasniedzama, ja tā balstās uz Tā Kunga, Jēzus Kristus, mācībām.

Svētajam radīšanas spēkam ir jātiek izmantotam vienīgi starp vīrieti un sievieti, kuri
ir likumīgi salaulāti kā vīrs un sieva. Vecākiem ir jāvairojas un jāpiepilda Zeme,
jāaudzina savi bērni mīlestībā un taisnīgumā un jānodrošina savu bērnu fiziskās un
garīgās vajadzības.

Vīram un sievai ir svinīgs pienākums mīlēt un rūpēties vienam par otru. Tēviem ir
jāprezidē savās ģimenēs mīlestībā un taisnīgumā un jānodrošina dzīves
nepieciešamības. Mātes galvenā atbildība ir bērnu audzināšana. Pildot šos svētos
pienākumus, tēviem un mātēm kā līdzvērtīgiem partneriem ir jāpalīdz viens otram.

Dievišķā laimes iecere ļauj ģimenes attiecībām turpināties arī pēc nāves. Zeme tika
radīta, un evaņģēlijs tika atklāts, lai ģimenes varētu tikt nodibinātas, saistītas un
paaugstinātas mūžībā. (Pielāgots no „Ģimene — vēstījums pasaulei”,Ensign,
2010. g. nov., 129. lpp.; skat. arī LDS.org/topics/family-proclamation.)

Saistītās norādes: 1. Mozus 2:24; Psalmi 127:3; Maleahija 3:23–24; M&D 131:1–4

9. Baušļi
Baušļi ir likumi un prasības, ko Dievs ir devis cilvēkiem. Mēs izrādām Dievam savu
mīlestību, ievērojot Viņa baušļus (skat. Jāņa 14:15). Baušļu ievērošana nes Tā Kunga
svētības (skat. M&D 82:10).

Galvenie baušļi ir: „Tev būs Dievu, savu Kungu, mīlēt no visas sirds un no visas
dvēseles, un no visa sava prāta. … Un … tev būs savu tuvāku mīlēt kā sevi pašu”
(Mateja 22:36–39).

Desmit baušļi ir ļoti svarīga evaņģēlija daļa un ir mūžīgi principi, kas ir
nepieciešami mūsu paaugstināšanai (skat. 2. Mozus 20:3–17). Tas Kungs tos atklāja
Mozum sendienās un ir atkārtoti paziņojis pēdējo dienu atklāsmēs.

Citi baušļi ietver ikdienas lūgšanu (skat. 2. Nefija 32:8–9), evaņģēlija mācīšanu
citiem (skat. Mateja 28:19–20), žēlsirdības likuma ievērošanu (skat. M&D 46:33),
pilnas desmitās tiesas maksāšanu (skat. Maleahija 3:8–10), gavēšanu (skat. Jesajas
58:6–7), piedošanu citiem (skat. M&D 64:9–11), pateicības gara pilnveidi (skat.
M&D 78:19) un Gudrības vārda ievērošanu (skat. M&D 89:18–21).

Saistītās norādes: 1. Mozus 39:9; Jesajas 58:13–14; 1. Nefija 3:7; Mosijas 4:30; Almas
37:35; Almas 39:9; M&D 18:15–16; M&D 88:124

Papildus informāciju par šīm tēmām meklējiet LDS.org, Teachings, Gospel Topics
vai skatiet Uzticīgi ticībai: evaņģēlija norādes (2005. g.).
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1. DAĻA: 1. DIENA

Pestīšanas iecere
Ievads
Prezidents Boids K. Pekers no Divpadsmit apustuļu kvoruma uzsvēra, cik svarīgi
katra semināra mācību gada sākumā sniegt nelielu pārskatu par pestīšanas ieceri:

„Īss laimes ieceres pārskats … , ja sniegsiet to studentiem pašā sākumā un ik pa
laikam atkārtosiet, būs neizsakāmi vērtīgs. …

Jauni cilvēki prāto: „Kādēļ? Kādēļ mums ir pavēlēts kaut ko darīt, un kādēļ mums
ir pavēlēts kaut ko nedarīt?” Zināšanas par laimes ieceri — pat tikai īsa izklāsta
veidā — var sniegt atbildi uz šiem „kādēļ”.” („The Great Plan of Happiness”, no
grāmatas Teaching Seminary: Preservice Readings [Baznīcas izglītības sistēmas

rokasgrāmata, 2004. g.], 69.–70. lpp., LDS.org; skat. Almas 12:32.)

Šajā stundā ir sniegts neliels pārskats par pestīšanas ieceri, pievēršoties Jēzus
Kristus un Viņa veiktās Izpirkšanas centrālajai lomai šajā iecerē.

Jēzus Kristus loma primslaicīgajā dzīvē
Kā tu atbildētu, ja kāds tev vaicātu, kādēļ Jēzus Kristus tev ir tik svarīgs?

Šodienas mācību stundā tu uzzināsi par Jēzus Kristus lomu Debesu Tēva pestīšanas
iecerē. Studējot pievērs uzmanību patiesajām mācībām, kas var stiprināt tavu ticību
Jēzum Kristum.

1. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā (turpmāk - studiju
dienasgrāmatā) uzzīmē šādu tabulu. Mācību stundas laikā tu

ierakstīsi šajā tabulā noteiktas doktrīnas.

Jēzum Kristum ir centrālā loma Debesu Tēva pestīšanas iecerē

Pirmslaicīgā dzīve Laicīgā dzīve Pēclaicīgā dzīve

Debesu Tēva iecere mūsu pestīšanai sastāv no trim galvenajiem posmiem: mūsu
pirmslaicīgās dzīves —pirms mūsu fiziskās nākšanas pasaulē; mūsu laicīgās dzīves
un mūsu pēclaicīgās dzīves.

Izlasi šo apgalvojumu un atzīmē vārdus vai frāzes, kas apraksta ierobežojumus, ar
kuriem mēs saskārāmies mūsu pirmslaicīgajā dzīvē:

„Pirms mēs nācām šajā pasaulē, mēs dzīvojām Debesīs kā mūsu Debesu Tēva gara bērni (skat.
Apustuļu d. 17:28–29; Ābrahāma 3:22–26). Taču mēs nebijām tādi kā mūsu Debesu Tēvs un bez
laicīgās dzīves pieredzes fiziskajā ķermenī nevarējām kļūt līdzīgi Viņam un baudīt visas tās
svētības, kuras bauda Viņš.

1



Svarīgākais Dieva mērķis — Viņa darbs un Viņa godība — ir palīdzēt katram no mums būt
spējīgiem baudīt visas Viņa svētības (skat. Mozus gr. 1:39). Lai īstenotu Savu mērķi, Viņš ir nācis
klajā ar nevainojamu ieceri. Pirms nācām uz šo zemi, mēs guvām izpratni par Viņa ieceri un
pieņēmām to. …

Lai mēs varētu pilnveidoties un kļūt līdzīgi Dievam, ikvienam no mums vajadzēja iegūt ķermeni
un tikt pārbaudītam šajā laikā uz Zemes.” (Sludini Manu evaņģēliju: misionāru kalpošanas
rokasgrāmata (2005. g.), 48.–49. lpp..)

Kad Debesu Tēvs iepazīstināja mūs ar Savu laimes ieceri, mēs uzzinājām: lai šo
ieceri īstenotu, nepieciešams glābējs. Lucifers, viens no Dieva gara bērniem,
noraidīja Debesu Tēva ieceri. Viņš kļuva zināms kā Sātans.

Izlasi Mozus gr. 4:1–3, pievēršot uzmanību tam, ko Sātans pieprasīja no
Debesu Tēva.

Ko Sātans pieprasīja no Debesu Tēva? ____________________

No Mozus gr. 4:2 mēs uzzinām, ka Jēzus Kristus bija tas, kurš tika izvēlētos kopš
pirmsākumiem, lai izpildītu Debesu Tēva gribu. Savā tabulā, ailē „Pirmslaicīgā
dzīve”, ieraksti doktrīnu, ko var mācīties no šīs rakstvietas: Pirmslaicīgajā dzīvē
Jēzus Kristus tika izraudzīts par cilvēces Pestītāju.

Pēc tam, kad Jēzu Kristu izvēlējās par Debesu Tēva ieceres īstenotāju, bija
nepieciešams radīt Zemi, kur mēs varētu iegūt fizisko ķermeni un gūt pieredzi.

Izlasi Ebrejiem 1:1–2, pievēršot uzmanību Jēzus Kristus lomai Zemes radīšanā.

No šiem pantiem mēs mācāmies šādu doktrīnu: Jēzus Kristus radīja šo Zemi
Debesu Tēva vadībā. Savā studiju dienasgrāmatā, ailē „Pirmslaicīgā dzīve”,
ieraksti šo doktrīnu:

2. Padomā par to, cik šī
Zeme ir skaista, un

atceries, kad un kur tu esi par to
priecājies. Savā studiju
dienasgrāmatā atbildi uz
jautājumiem:

a. Apraksti kādu reizi, kad esi
priecājies par to, cik skaista ir
šī Zeme.

b. Kā zināšanas par to, ka šo Zemi
radīja Jēzus Kristus, ietekmē tavu attieksmi pret Viņu?

Jēzus Kristus loma laicīgajā dzīvē
Nākot šajā pasaulē un iegūstot fizisko ķermeni, mēs sastopamies ar šķēršļiem, kas
liedz mums kļūt līdzīgiem Debesu Tēvam un atgriezties Viņa klātbūtnē. Divi no
šiem šķēršļiem ir laicīgā nāve un garīgā nāve. Laicīgā nāve ir cilvēka gara atšķiršana
no ķermeņa, bet garīgā nāve ir mūsu atšķirtība no Dieva. Izlasi šo apgalvojumu un
atzīmē vārdus vai frāzes, kas apraksta šķēršļus, ar ko mēs saskaramies mūsu
laicīgajā dzīvē:
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Jēzus Kristus īstenotā Izpirkšana

„Dzīvojot uz Zemes, mēs esam pakļauti gan laicīgajai, gan garīgajai nāvei. Dievam ir
nevainojams, godības pilns, nemirstīgs ķermenis no miesas un kauliem. Lai mēs kļūtu līdzīgi
Dievam un atgrieztos Viņa klātbūtnē, arī mums ir nepieciešams nevainojams, nemirstīgs ķermenis
no miesas un kauliem. Taču, tā kā Ādams un Ieva krita, visiem cilvēkiem uz Zemes ir nepilnīgs,
mirstīgs ķermenis un mēs visi beigu beigās mirsim. Ja nebūtu Glābēja Jēzus Kristus, nāve pieliktu
punktu visām cerībām uz turpmāku eksistenci kopā ar Debesu Tēvu.

Līdztekus laicīgajai nāvei, grēks ir lielākais šķērslis, kas liedz mums kļūt līdzīgiem mūsu Debesu
Tēvam un atgriezties Viņa klātbūtnē. Laicīgajā stāvoklī mēs bieži vien krītam kārdināšanā,
pārkāpjam Dieva baušļus un sagrēkojam. … Kaut arī dažkārt mums tā nešķiet, grēks vienmēr
dara mūs nelaimīgus. Grēku dēļ mēs mokāmies vainas apziņā un kaunā. Savu grēku dēļ mēs
nespēsim atgriezties, lai dzīvotu ar Debesu Tēvu, ja vien nesaņemsim piedošanu un netiksim
attīrīti.

… Tāpat kā mēs nevaram pārvarēt laicīgo nāvi, mēs nevaram paši pārvarēt grēka sekas. Bez
Jēzus Kristus veiktās Grēku Izpirkšanas mēs esam bezspēcīgi.” (Sludini Manu evaņģēliju, 50. lpp.)

Pirms Jēzus nākšanas pasaulē Jāzeps uzzināja, ka Marija gaida bērnu, jo viņu sapnī
apciemoja eņģelis. Izlasi Mateja 1:21, pievēršot uzmanību tam, ko eņģelis
pasludināja Jāzepam.

No tā, ko eņģelis pastāstīja par to, ko darīs Jēzus, mēs uzzinām, ka Jēzus Kristus
nāca glābt mūs no mūsu grēkiem. Savā tabulā, ailē „Laicīgā dzīve”, ieraksti šo
doktrīnu:

Mēs varam tikt glābti no saviem grēkiem, pateicoties Jēzus Kristus īstenotajai
Izpirkšanai. Jēzus Kristus īstenotā Izpirkšana ietver Viņa ciešanas, nāvi un
Augšāmcelšanos.

3. Savā studiju
dienasgrāmatā atbildi

uz šiem jautājumiem:

a. Kas mums jādara, lai mēs tiktu
glābti no saviem grēkiem caur
Jēzus Kristus īstenoto
Izpirkšanu?

b. Saskaņā ar Apustuļu d. 2:32, kas vēl mums jādara?

Jēzus Kristus loma pēclaicīgajā dzīvē
Vai tu esi zaudējis kādu mīļu ģimenes locekli vai draugu?

Pateicoties mūsu zināšanām par Debesu Tēva pestīšanas ieceri, mēs zinām, ka pēc
nāves visu cilvēku gari nokļūst garu pasaulē.

Izlasi 1. Pētera 3:18–20 un 1. Pētera 4:6, pievēršot uzmanību tam, ko Jēzus darīja
tūliņ pēc Savas nāves.

Izlasi Mācības un Derību 138:18–19, 30–32, pievēršot uzmanību tam, ko Jēzus
Kristus darīja, lai evaņģēlijs varētu tikt sludināts visiem, kas atrodas garu pasaulē.
(Mācības un Derību 138. nodaļa ir atklāsme par garu pasauli, ko saņēma prezidents
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Augšāmcēlies Kungs

Džozefs F. Smits, prātojot par to, kā Glābējs apciemoja mirušo garus, kamēr Viņa
ķermenis atradās kapā.)

Uzraksti kopsavilkumu par to, ko Jēzus Kristus darīja, lai evaņģēlijs varētu tikt
sludināts visiem, kas atrodas garu pasaulē: ____________________

Trešajā dienā pēc Savas nāves Glābējs augšāmcēlās (skat. 1. korintiešiem 15:4).
Augšāmceļoties cilvēka gars un ķermenis atkal apvienojas, lai nekad vairs netiktu
šķirti (skat. M&D 138:17).

Izlasi 1. korintiešiem 15:20–22,
pievēršot uzmanību tam, kā Jēzus
Kristus Augšāmcelšanās iespaido mūsu
visu dzīvi.

Savā tabulā, ailē „Pēclaicīgā dzīve”,
ieraksti šo doktrīnu: Pateicoties tam,
ka Jēzus Kristus augšāmcēlās, visi
cilvēki augšāmcelsies.

Izlasi Jāņa atkl. gr. 20:12, pievēršot
uzmanību tam, kas notiks ar mums
visiem pēc tam, kad mēs
augšāmcelsimies.

Dzīvības grāmata var simbolizēt cilvēka
domas un rīcību šajā dzīvē, kā arī
debesīs vestos pierakstus par
taisnīgajiem (skat. Bible Dictionary,
„Book of life”). Mēs tiekam tiesāti ne
tikai pēc saviem darbiem, bet arī
atbilstoši savām domām, vārdiem un vēlmēm (skat. Mosijas 4:30; Almas 12:14;
M&D 137:9).

Izlasi Jāņa 5:22, pievēršot uzmanību tam, kurš mūs tiesās. (Tu vari pierakstīt atsauci
uz Jāņa 5:22 savu Svēto Rakstu lappuses malā, līdzās Jāņa atkl. gr. 20:12.)

Savā tabulā, ailē „Pēclaicīgā dzīve”, ieraksti šo doktrīnu: Jēzus Kristus tiesās visu
cilvēci.

Debesu Tēva ieceres galīgais mērķis ir dāvāt visiem Viņa bērniem iespēju iegūt
mūžīgo dzīvi jeb paaugstināšanu, kas nozīmē — kļūt tādam kā Debesu Tēvs un
mūžīgi dzīvot kopā ar Viņu mūžīgajā ģimenē. Padomā par savu tagadējo ģimeni un
to, kādu ģimeni tu vēlētos kādudien izveidot.

4. Paskaidro savā studiju dienasgrāmatā, kādēļ tev ir svarīgi — mūžīgi
dzīvot ar Debesu Tēvu un saviem ģimenes locekļiem.

Izlasi Jāņa 3:5, 16–17, pievēršot uzmanību tam, kas katram no mums jādara, lai
iegūtu mūžīgo dzīvi.

Ticēt Vienpiedzimušajam Dēlam nozīmē — pielietot ticību Jēzum Kristum un
dzīvot saskaņā ar Viņa evaņģēliju.
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Savā tabulā, ailē „Pēclaicīgā dzīve”, ieraksti šo doktrīnu: Ja mēs pielietojam ticību
Jēzum Kristum un dzīvojam saskaņā ar Viņa evaņģēliju, mēs varam iegūt
mūžīgo dzīvi.

5. Padomā vēlreiz par jautājumu, kas tika uzdots šīs stundas sākumā:
„Kā tu atbildētu, ja kāds tev vaicātu, kādēļ Jēzus Kristus tev ir tik

svarīgs?” Atbildi savā studiju dienasgrāmatā uz šo jautājumu, vadoties pēc tā,
ko tu uzzināji un sajuti šīsdienas studiju laikā.

Padomā par iespēju — izmantot tabulu, ko izveidoji savā dienasgrāmatā, lai mācītu
savai ģimenei vai citiem cilvēkiem par Jēzus Kristus lomu Debesu Tēva
pestīšanas iecerē.

6. Savā studiju dienasgrāmatā, zem šīsdienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju mācību stundu „Pestīšanas iecere” un pabeidzu to (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu skolotāju:

1. DAĻA:  1 . DIENA
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1. DAĻA: 2. DIENA

Audzēkņa loma
Ievads
Evaņģēlija apguvē svarīga loma ir gan Svētajam Garam, gan skolotājam, gan
audzēknim. Šī mācību stunda var tev palīdzēt izprast katru no šīm lomām, lai tu
varētu veiksmīgi mācīties. Tev vajadzētu regulāri pārskatīt šajā stundā ietvertos
principus, lai atcerētos, kāda ir tava atbildība evaņģēlija apguvē.

Svētā Gara, skolotāja un audzēkņa loma
evaņģēlija apguvē

Uzsākot studijas, lūdz
Patiesa lūgšana palīdz saskaņot mūsu gribu ar Dieva gribu. Tā ieaicina mūsu dzīvē Svēto Garu.
Izveido ieradumu — lūgt pirms Svēto Rakstu un šī semināra kursa stundu studēšanas.

Apdomā šādu situāciju:

Viena jauniete jūtas iedvesmota un pacilāta, studējot mājmācību semināra stundas.
Viņa jūt Svētā Gara ietekmi. Viņa ir pateicīga par to, ko apguvusi, un prāto, kā to
pielietot savā dzīvē. Otra jauniete studē tās pašas stundas, bet bieži jūtas garlaikota
un viņai šķiet, ka neko daudz negūst.

1. Savā studiju dienasgrāmatā atbildi uz jautājumu: Kāds varētu būt
iemesls tam, ka šīm abām jaunietēm ir tik atšķirīga pieredze, kaut

arī viņas studē tās pašas semināra stundas?

Studējot šīsdienas stundu, pievērs uzmanību doktrīnām un principiem, kas var
palīdzēt tev veiksmīgi izpildīt semināra audzēkņa lomu un stiprināt tavu liecību par
Jēzus Kristus evaņģēliju.

Tādā evaņģēlija apguves procesā kā seminārs būtiska loma ir visiem trim
indivīdiem: Svētajam Garam, skolotājam un audzēknim.

Izlasi Jāņa 14:26 un Jāņa 16:13, pievēršot uzmanību dažām Svētā Gara lomām.

Viens no patiesajiem principiem, ko varam mācīties no šiem pantiem par Svētā
Gara lomu, vēsta, ka Svētais Gars māca patiesību.

Spriežot pēc savas personīgās pieredzes, atbildi: kā mēs varam saprast, kad Svētais
Gars māca mums patiesību? (Tev var palīdzēt Mācības un Derību 8:2–3.)
____________________

Izlasi Mācības un Derību 50:13–14, pievēršot uzmanību evaņģēlija skolotāja lomai.
Paturi prātā, ka šie panti tika doti agrīnajiem Baznīcas locekļiem, kuri bija ordinēti
mācīt evaņģēliju.

Kāda ir evaņģēlija skolotāja loma?

Izlasi 2. Nefija 33:1, pievēršot uzmanību tam, ko Svētais Gars dara, kad ar Tā spēku
tiek mācīta patiesība.
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Saskaņā ar 2. Nefija 33:1, ko Svētais Gars dara mūsu labā?

Izlasi Mācības un Derību 88:118, pievēršot uzmanību tam, kā mums jāmeklē
zināšanas.

Viens no veidiem, kā mums jāmeklē zināšanās, — ticībā. Elders
Deivids A. Bednārs no Divpadsmit apustuļu kvoruma paskaidroja, kas notiek, kad
cenšamies meklēt zināšanas ar ticību. Pēc tam, kad bija citējis 2. Nefija 33:1,
elders Bednārs teica: „Lūdzu, ņemiet vērā, ka Gara spēks nes vēstījumu uz sirdi,
bet ne obligāti sirdī. Skolotājs var paskaidrot, uzskatāmi parādīt, pārliecināt un
liecināt, un darīt to visu efektīvi, ar lielu garīgo spēku. Taču galu galā vēstījuma

saturs un Svētā Gara liecība iekļūst sirdī tikai tad, ja saņēmējs ļauj tiem ienākt. Mācīšanās ar
ticību paver ceļu, lai mācība nokļūtu sirdī” („Seek Learning by Faith”, Ensign, 2007. g. sept.,
61. lpp.)

No šī vēstījuma mēs mācāmies: ja mēs meklējam zināšanas ar ticību, mēs
ieaicinām savā sirdī Svēto Garu, lai Tas mācītu un liecinātu par patiesību.

2. Ticība ir kas vairāk par pasīvu pārliecību. Mēs izpaužam savu ticību
caur rīcību. Savā studiju dienasgrāmatā atbildi uz jautājumu: Kā

mēs, tavuprāt, varam mācīties ar ticību?

Iztēlojies, it kā tu nekad nebūtu spēlējis futbolu un tavs skolotājs sola, ka var
iemācīt tev spēlēt futbolu pietiekami labi, lai tu varētu spēlēt futbola komandā. Tu
tici skolotāja spējai mācīt un savām spējām mācīties. Skolotājs aizved tevi uz
futbola laukumu. Viņš paskaidro un parāda, kā spert futbola bumbu, bet neļauj
izmēģināt tev pašam. Tad viņš paskaidro, kā piespēlēt futbola bumbu, un parāda to,
piespēlējot tev. Taču, pirms tev radusies izdevība pamēģināt piespēlēt to viņam
atpakaļ, viņš atgūst bumbu pats. To pašu viņš dara arī, kad bumba tiek izspēlēta
ārpus laukumu, iesperot to atpakaļ. Viņš pateicas tev par tavu laiku un
dodas projām.

Cik sagatavots tu justos pēc šādas stundas, lai mēģinātu spēlēt futbola komandā?
Kāpēc tā?

Kaut arī mācīšanās par futbolu un skatīšanās, kā citi spēlē, palīdz, — kas tev jādara,
ja vēlies attīstīt nepieciešamās iemaņas, lai tu varētu būt veiksmīgs futbolists?

Kādas paralēles šim piemēram ir attiecībā uz mācīšanos ar ticību?

Ar to vien, ka mēs ticam un paļaujamies uz to, ka Svētais Gars var mūs mācīt,
nepietiek. Lai iegūtu zināšanas par Dieva patiesajām mācībām, mums pašiem
jāpūlas mācīties un pielietot apgūto. Elders Bednārs mācīja par ticības iedvesmotu
rīcību, kas nepieciešama, lai mācītos ar ticību.
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Jēzus aicināja Pēteri un Andreju sekot Viņam.

„Pielietojot rīcības brīvību un rīkojoties saskaņā ar pareizajiem principiem,
audzēknis atver savu sirdi Svētajam Garam, ieaicinot To mācīt, liecināt un
apstiprināt. Mācīšanās ar ticību prasa garīgu, mentālu un fizisku piepūli, ne tikai
pasīvu informācijas uzņemšanu. Tieši ticības iedvesmotā, sirsnīgā un neatlaidīgā
rīcība parāda mūsu Debesu Tēvam un Viņa Dēlam, Jēzum Kristum, mūsu gatavību
mācīties un saņemt norādījumus no Svētā Gara. …

Mācīšanās ar ticību prasa gan sirdi, gan labu gribu (skat. M&D 64:34). Mācīšanās ar ticību
rezultējas tajā, ka Svētais Gars nes Dieva vārda spēku uz sirdi un sirdī. Pasniedzējs nevar
piespiest studentu mācīties ar ticību, lasot lekciju, rādot uzskates līdzekļus vai uzdodot izzinošu
uzdevumu; tā vietā — lai students varētu iegūt zināšanas, viņam ir jāpielieto ticība un jārīkojas
pašam.” („Seek Learning by Faith”, 64. lpp.)

Atsauc atmiņā piemēru no šīs stundas sākuma, kur tika runāts par jaunieti, kura
bieži jūtas garlaikota un viņai šķiet, ka neko daudz no mājmācību semināra
studijām negūst. Iztēlojies, ka viņa stāsta par šīm grūtībām tev. No tā, ko viņa
iepriekš stāstījusi par to, kā studē mācību stundas, tu esi uzzinājis, ka, pierakstot
atbildes uz uzdevumiem studiju dienasgrāmatā, viņa bieži atbild virspusēji un
studējot viņas uzmanība bieži pievēršas citām interesēm. Viņa arī nepiedalās
iknedēļas klātienes stundu aktivitātēs un diskusijās.

3. Pieraksti savā studiju dienasgrāmatā trīs vai četrus garīgos,
mentālos un fiziskos centienus, uz ko tu mudinātu šo jaunieti, lai

viņa varētu gūt labumu no mācīšanās ar ticību.

Piemēri no apustuļa Pētera dzīves ilustrē, kā, meklējot zināšanas ar ticību, mēs
ieaicinām savā sirdī Svēto Garu, lai Tas mācītu un liecinātu par patiesību. Izlasi
Mateja 4:18–20, pievēršot uzmanību tam, kā Glābējs aicināja Pēteri un viņa brāli
Andreju.

Ko Glābējs aicināja Pēteri un Andreju darīt?

Kā viņu atbilde parāda to, kā mācīties
ar ticību?

Pētera rīcība — sekošana Jēzum
Kristum — ļāva viņam palikt kopā ar
Glābēju visu Viņa laicīgās kalpošanas
laiku. Viņam bija tā privilēģija —
regulāri dzirdēt Glābēju mācām un
redzēt, kā Viņš veic daudzus brīnumus.
Pēc Glābēja lūguma Pēteris pat staigāja
pa ūdens virsmu (skat.
Mateja 14:28–29).

Reiz Jēzus uzdeva Saviem mācekļiem divus jautājumus. Izlasi Mateja 16:13–17,
pievēršot uzmanību personiskajam jautājumam, ko Glābējs uzdeva Saviem
mācekļiem, un tam, kā Pēteris uz to atbildēja.

Lasot 17. pantu, pievērs uzmanību tam, kā Glābējs izskaidroja to, kā Pēteris ieguvis
savas zināšanas. Pēteris ieguva šīs zināšanas caur atklāsmi no Debesu Tēva, kas
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nāca caur Svētā Gara spēku. Padomā, kā Pētera pieredze ilustrē šajā stundā mācītos
patiesos principus.

4. Savā studiju dienasgrāmatā izpildi šos uzdevumus:

a. Apraksti kādu reizi, kad esi meklējis zināšanas ar ticību. Kā, to darot, Svētais
Gars izpildīja Savu lomu evaņģēlija mācīšanā?

b. Ko tu darīsi, lai mācītos ar ticību un ieaicinātu savā sirdī Svēto Garu, lai Tas
mācītu un liecinātu par patiesību? Ja tev nepieciešamas dažas īpašas idejas
par to, ko darīt, tu vari izvēlēties vienu vai divas no šīm idejām, kam
pievērsties:

• Studē Svētos Rakstus katru dienu.

• Izkopt Svēto Rakstu studēšanas prasmes, tādas kā rakstvietu atzīmēšana,
mijnorāžu atrašana un Svēto Rakstu studēšanas palīglīdzekļu
izmantošana.

• Godbijīgi un cītīgi iesaisties mācību aktivitātēs un centies nenovērst
uzmanību.

• Sniedz jēgpilnas atbildes, izpildot mācību stundās dotos uzdevumus.

• Veic papildierakstus par saviem iespaidiem, domām un piezīmēm savā
studiju dienasgrāmatā.

• Izskaidro evaņģēlija mācības un principus citiem, pieraksti un dalies
savās atziņās un pieredzē saistībā ar evaņģēlija doktrīnām un principiem,
un liecini par to, ka evaņģēlija doktrīnas un principi ir patiesi.

• Pielieto evaņģēlija mācības un principus savā dzīvē (skat. Jāņa 7:17).

Cenšoties mācīties ar ticību savās semināra studijās, tu sekosi prezidenta
Tomasa S. Monsona padomam: „Jaunie cilvēki, es jūs aicinu apmeklēt semināru.
Katru dienu studējiet Svētos Rakstus. Uzmanīgi klausieties, ko saka jūsu skolotāji.
Ar lūgšanu pielietojiet apgūto.” („Participate in Seminary”, 2011. g. 12. aug.
seminary.lds.org.)

5. Savā studiju dienasgrāmatā, zem šīs dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju mācību stundu „Audzēkņa loma” un pabeidzu to (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu skolotāju:

1. DAĻA:  2 . DIENA
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1. DAĻA: 3. DIENA

Svēto Rakstu studēšana
Ievads
Šī nodarbība palīdzēs tev saprast, cik svarīgi ir studēt Svētos Rakstus ik dienas un šī
mācību kursa ietvaros izlasīt visu Jauno Derību. Tu varēsi apgūt arī veidus, kā
pilnveidot savas Svēto Rakstu studijas.

Vajadzība pēc efektīvām ikdienas Svēto Rakstu studijām
Padomā par turpmāk minētajiem apgalvojumiem un atzīmē savas atbildes uz
skalas. Tev netiks prasīts parādīt savas atbildes skolotājam.

Studējot šo stundu, padomā, kā tu varētu pilnveidot savas Svēto Rakstu studijas.

Izlasi, ko saka elders Deivids A. Bednārs no Divpadsmit apustuļu kvoruma:

„Svētajos Rakstos ir ietverti Kristus vārdi, un tas ir viegli pieejams dzīvības ūdens
rezervuārs, no kura mēs varam dzert pamatīgi un ilgi. …

Veicot ierastas ikdienas aktivitātes, mēs visi zaudējam ievērojamu ūdens apjomu,
no kura sastāv lielākā daļa mūsu fiziskā ķermeņa. Slāpes ir ķermeņa šūnu prasība
pēc ūdens, un ūdens mūsu ķermenī ir jāpapildina ik dienas. Atklāti sakot, būtu
nejēdzīgi šad un tad „uzpildīties” ar ūdeni, pārējā laikā ciešot no ilgstošiem

dehidratācijas periodiem. Tieši tāpat ir arī garīgajā jomā. Garīgās slāpes ir prasība pēc dzīvības
ūdens. Pastāvīga dzīvā ūdens plūsma ir daudz pārāka par periodisku malkošanu.” („A Reservoir
of Living Water”, [Baznīcas Izglītības sistēmas svētbrīdis, 2007. g. 4. feb.], 2., 9. lpp.;
speeches.byu.edu.)

Pabeidz turpmāk minēto principu, kuru varam mācīties no eldera Bednāra paustās
atziņas par to, ko varam iegūt no ikdienas Svēto Rakstu studijām. Ik dienas
studējot Svētos Rakstus, mēs saņemam mums nepieciešamo
____________________ _________.

Svēto Rakstu nozīme mūsdienās
Tā vietā, lai lasītu eldera D. Toda Kristofersona teikto, tu vari noskatīties
Mormon Message video „The Blessings of Scripture” (3:04), kas pieejams

LDS.org, kur ietverts eldera Kristofersona stāsts par Viljamu Tindeilu, kā arī
padoms par Svēto Rakstu nozīmi.
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Elders D. Tods Kristofersons no Divpadsmit apustuļu kvoruma aprakstīja, kā
upurējās kāds cilvēks, lai vairāk cilvēku varētu lasīt Bībeli:

„1536. gada 6. oktobrī no Vilvordas pils, kas atrodas netālu no Briseles, Beļģijā,
tika izvests kāds nožēlojams stāvs. Šis vīrs gandrīz pusotru gadu bija cietis no
izolācijas tumšā, mitrā cellē. Tagad, ticis ārpus pils sienām, šis cietumnieks tika
piesiets pie staba. Viņam pietika laika, lai izdvestu savu pēdējo lūgsnu: „Kungs!
Atver Anglijas karaļa acis!” Un tad viņš tika nožņaugts. Viņa ķermenis tūdaļ pat
tika sadedzināts pie staba. Kas bija šis vīrs, un kāda bija apsūdzība … ? Viņu

sauca Viljams Tindeils, un viņa noziegums bija tāds, ka viņš bija pārtulkojis un publicējis Bībeli
angļu valodā. …

Dedzīgā vārdu pārmaiņā ar kādu garīdznieku, kurš protestēja pret Svēto Rakstu nodošanu
vienkāršu cilvēku rokās, Tindeils zvērēja: „Ja vien Dievs saudzēs manu dzīvību, es gādāšu, ka
nepaies daudz gadu, līdz arkla puisis pārzinās Svētos Rakstus labāk par tevi!” …

Viljams Tindeils nebija ne pirmais, ne pēdējais no tiem, kuri daudzās valstīs un valodās
uzupurējušies līdz pat nāvei, lai iznestu Dieva vārdu no tumsības. … Kas no tā, ko viņi zināja par
Svēto Rakstu nozīmi, būtu jāzina arī mums? Ko no tā, ko zināja 16. gs. Anglijā dzīvojošie cilvēki,
kuri maksāja milzīgu cenu un uzņēmās nopietnu personīgo risku, lai piekļūtu Bībelei, būtu
jāsaprot arī mums?” („The Blessing of Scripture”, Ensign vai Liahona, 2010. g. maijs, 32. lpp.)

Kādēļ, tavuprāt, cilvēki tik daudz upurēja, lai piekļūtu Svētajiem Rakstiem?
____________________

Elders Kristofersons turpina: „Tindeila dienās cilvēki nepārzināja Svētos Rakstus, jo Bībele tiem
nebija pieejama — it sevišķi tādā valodā, ko viņi saprastu. Mūsdienās Bībele un citi Svētie Raksti
ir viegli pieejami, taču starp mums pieaug Svēto Rakstu analfabētisms, jo cilvēki negrib atvērt šīs
grāmatas. Tādējādi viņi ir aizmirsuši to, ko zināja viņu vecvecāki.” („The Blessing of
Scripture”, 33. lpp.)

Kādēļ, tavuprāt, mūsdienu cilvēki nelasa Svētos Rakstus tā, kā vajadzētu?

Elders Kristofersons secina: „Padomājiet, cik milzīga svētība mums dota, ka mums ir svētā Bībele
un vēl apmēram 900 lappuses Svēto Rakstu, ieskaitot Mormona Grāmatu, Mācību un Derības un
Dārgo Pērli! … Nav šaubu, ka, dodot šo svētību, Tas Kungs mums saka, ka mums ir daudz lielāka
nepieciešamība pēc pastāvīgas vēršanās pie Svētajiem Rakstiem nekā jebkuros citos laikos.”
(„The Blessing of Scripture”, 35. lpp.)

Viens no patiesajiem principiem, ko varam mācīties no eldera Kristofersona teiktā,
ir tas, ka mums mūsdienās ir daudz lielāka nepieciešamība pēc Svētajiem
Rakstiem nekā jebkuros citos laikos.

1. Savā studiju dienasgrāmatā atbildi uz jautājumu: Kādēļ, tavuprāt,
mums mūsdienās ir daudz lielāka nepieciešamība pēc Svētajiem

Rakstiem nekā jebkuros citos laikos?

1. DAĻA:  3 . DIENA
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Apustulis Pāvils uzrakstīja vēstuli, kurā
aprakstīja dažas no problēmām, kas
piemeklēs pasauli pēdējās dienās. Izlasi
2. Timotejam 3:1–5, 13, pievēršot
uzmanību viņa nosauktajiem grēkiem
un uzvedībai, kas būs ierasta
mūsdienās. (Tu varētu izlasīt zemteksta
piezīmes, lai labāk izprastu sarežģītus
vārdus vai frāzes, kas minētas šajos
pantos.)

Kādi ir daži no šajos pantos
uzskaitītajiem grēkiem un uzvedības veidiem, ko tu esi redzējis mūsdienu
sabiedrībā?

Izlasi 2. Timotejam 3:14–17, pievēršot uzmanību tam, kā mēs varam rast drošību
šajos bīstamajos laikos. Tu varētu pasvītrot to, ko esi uzgājis.

Spriežot pēc tā, ko uzzināji no 2. Timotejam 3:14–17, kādas svētības mums ir
pieejamas, ja mēs studējam Svētos Rakstus un dzīvojam pēc tajos rodamajām
mācībām? Pieraksti savu atbildi atvēlētajā vietā, pabeidzot šo apgalvojumu:
Studējot Svētos Rakstus, mēs varam saņemt _______________,
____________________ kas vedīs mūs uz glābšanu.

Šis apgalvojums, ko tu pabeidzi, ir evaņģēlija principa paraugs. Jēzus Kristus
evaņģēlija principi un mācības ir nemainīga patiesība, kas sniedz vadību mūsu
dzīvē. Viens no Svēto Rakstu galvenajiem mērķiem ir mācīt evaņģēlija mācības un
principus. Mēs varam padarīt savas individuālās Svēto Rakstu studijas jēgpilnākas,
uzmeklējot mācības un principus, gremdējoties pārdomās par to nozīmi un
pielietojot tās savā dzīvē.

2. Izlasi vēlreiz augstāk minēto principu, kuru esi pabeidzis. Pēc tam
savā studiju dienasgrāmatā atbildi uz jautājumu: Kad tu esi jutis, ka

saņem gudrību, gaismu, patiesību, pamudinājumus laboties vai norādījumus
Svēto Rakstu studiju iespaidā?

Lasi Jauno Derību ik dienas
Šī semināra studiju kursa ietvaros tev tiks prasīts izlasīt visu Jauno Derību. Tas būs
nepieciešams, lai varētu saņemt diplomu par semināra beigšanu. Visas Jaunās
Derības izlasīšana prasīs pastāvīgus centienus.

Vai esi kādreiz pamēģinājis dzer ūdeni vai limonādi ar vairākiem salmiņiem? Ja tev
ir salmiņi, pamēģini izdzert glāzi ūdens vai limonādes ar septiņiem salmiņiem
vienlaicīgi. Tev būs grūti izdzert visu glāzē esošo šķidrumu. Bet, ja tu dzersi lēnām
un pamazām, tikai ar vienu salmiņu, tu varēsi viegli izdzert visu šķidrumu (un tas
būs daudz baudāmāk!).

Kā šis piemērs, tavuprāt, ir saistīts ar to, ka šī mācību kursa ietvaros tev jāizlasa visa
Jaunā Derība?

Izmanto turpmāk doto vienādojumu, lai redzētu, kā tu vari sasniegt mērķi — izlasīt
visu Jauno Derību, lasot nelielus fragmentus katru dienu.

1. DAĻA:  3 . DIENA
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3. Savā studiju dienasgrāmatā uzraksti par dažām lietām, kuras varētu
tev palīdzēt izveidot ieradumu — ik dienas studēt Svētos Rakstus,

lai saņemtu gudrību, gaismu, patiesību, pamudinājumus laboties un
norādījumus no Svētajiem Rakstiem. Pieraksti arī mērķi — katru dienu atvēlēt
noteiktu laiku individuālajām Svēto Rakstu studijām, lai izlasītu visu
Jauno Derību.

Svēto Rakstu studēšanas metodes un paņēmieni
4. Šīs studēšanas metodes un paņēmieni var bagātināt tavas Svēto

Rakstu studijas. Izvēlies divas no šīm metodēm vai paņēmieniem
un izmēģini tās, studējot dotās rakstvietas. Savā studiju dienasgrāmatā
paskaidro, kā abi šie paņēmieni var palīdzēt tev tavās ikdienas Svēto Rakstu
studijās.

Svēto Rakstu studēšanas metodes un paņēmieni

Personvārdu aizstāšana: Lai tev būtu vieglāk pielietot Svēto Rakstu mācības un principus savā
dzīvē, aizstāj Rakstos izmantoto personvārdu ar savu vārdu. Izmēģini šo Svēto Rakstu studēšanas
paņēmienu ar Sīmaņa Pētera vārdu Mateja 16:15–17.

Cēloņi un sekas: Lai spētu uziet Svētajos Rakstos ietvertos evaņģēlija principus, meklē „ja –
tad” un „tāpēc ka – tādēļ” sakarības. Pamēģini pielietot šo paņēmienu, studējot
Mateja 6:14–15.

Svētajos Rakstos ietvertie uzskaitījumi: Svētajos Rakstos dažkārt tiek uzskaitītas dažādas
lietas, piemēram, norādījumi vai brīdinājumi. Sastopoties ar uzskaitījumu, tu vari sanumurēt tajā
minētos elementus. Pamēģini pielietot šo paņēmienu, studējot Galatiešiem 5:22–23.

Pretstati: Svētajos Rakstos dažkārt tiek pretnostatītas dažādas idejas, notikumi un cilvēki.
Izmantojot šos pretstatus, tiek uzsvērti evaņģēlija principi. Pievērs uzmanību pretstatiem
atsevišķos pantos, nodaļās, vairākās nodaļās un grāmatās. Pamēģini pielietot šo paņēmienu,
studējot Mateja 5:14–16.

Vizualizēšana: Pievērs uzmanību aprakstošām detaļām, kas var palīdzēt iztēloties lasīto.
Iztēlojies, ka tu pats piedalies konkrētajos notikumos. Tas var stiprināt tavu liecību par Svētajos
Rakstos lasītā īstenumu. Pamēģini pielietot šo paņēmienu, studējot Mateja 8:23–27.

Simboli: Tādi vārdi kā, piemēram, kā, tāpat un pielīdzināt var palīdzēt atpazīt simbolus. Centies
izprast simbolu jēgu, pētot to raksturu un domājot par to iezīmēm. Svēto Rakstu studiju
palīglīdzekļi, piemēram, zemteksta piezīmes, Bībeles vārdnīca un Svēto Rakstu ceļvedis, var
palīdzēt izprast dažus no simboliem. Pamēģini pielietot šo studiju paņēmienu, studējot
Mateja 13:24–30. (Tu vari salīdzināt savu līdzības interpretāciju ar to, kas dota Mācības un
Derību 86:1–7.)

1. DAĻA:  3 . DIENA

13



Svēto Rakstu studēšanas metodes un paņēmieni

Mijnorādes: Bieži vien kāda rakstvieta var paskaidrot vai padarīt skaidrāku kādu frāzi vai
jēdzienu, kas rodams citā rakstvietā. Sasaisti dažādas rakstvietas, izmantojot zemteksta piezīmes,
alfabētisko rādītāju vai Svēto Rakstu ceļvedi, lai labāk izprastu attiecīgās rakstvietas nozīmi.
Vingrinies šajā prasmē, izlasot Jāņa 10:16 un pēc tam zemteksta piezīmi a — 3. Nefija 15:21. Kā
3. Nefija 15:21 palīdz skaidrāk izprast Jāņa 10:16 jēgu?

Gremdēšanās pārdomās: Gremdēšanās pārdomās ietver domāšanu, meditēšanu, jautājumu
uzdošanu un savu zināšanu un apgūtā izvērtēšanu. Gremdēšanās pārdomās bieži vien palīdz
saprast, kā jāpielieto evaņģēlija principi. Padomā, kā tu varētu pielietot Ebrejiem 12:9 minēto
patiesību savā dzīvē.

Pielietošana: Kad būsi uzmeklējis un izpratis Svētajos Rakstos ietvertās mācības un principus, tu
varēsi iegūt vēl dziļākas zināšanas, rīkojoties saskaņā ar uzieto patiesību. Jēzus Kristus teica: „Ja
kāds grib darīt [Debesu Tēva] prātu, tas sapratīs, vai Mana mācība ir no Dieva vai Es runāju pats
no Sevis.” (Jāņa 7:17.) Meklē iespējas pielietot vai attiecināt uz savu dzīvi to, ko esi apguvis savās
personīgajās Svēto Rakstu studijās (skat. 1. Nefija 19:23).

Turpmāko nedēļu laikā, studējot Jauno Derību, meklē veidus, kā izmantot katru
no šiem studiju paņēmieniem.

5. Savā studiju dienasgrāmatā, zem šīs dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju mācību stundu „Svēto Rakstu studijas” un pabeidzu to (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu skolotāju:

1. DAĻA:  3 . DIENA
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1. DAĻA: 4. DIENA

Ieskats Jaunajā Derībā un
tās vēsturiskajā kontekstā
Ievads
Jaunā Derība ir pieraksts par Jēzus Kristus laicīgo dzīvi, Viņa mācībām un īstenoto
Izpirkšanu, Viņa Baznīcas dibināšanu, kā arī Viņa apustuļu agrīno kalpošanu un
mācībām. Šajā stundā tu izzināsi Jaunās Derības vēsturisko kontekstu un tā laika
kultūru, ieskaitot zināšanas par to, kādēļ daudzi ebreji noraidīja Jēzu kā Mesiju jeb
Glābēju. Tu mācīsies arī par tiem, kas pazemīgi pieņēma Kristu kā Glābēju un
izvēlējās Viņam sekot.

Jaunās Derības vēsturiskais konteksts

Uzliec plaukstu uz labajā pusē esošā attēla. Spriežot pēc kreisajā pusē esošā attēla,
— kas šajā zīmējumā notiek? Atklāj attēlu labajā pusē.

Kā tas, ka redzi visu zīmējumu, palīdz tev saprast, kas tur notiek?
____________________

Vīrs ar zilo galvassegu ir Stefans — Jēzus Kristus māceklis. Izlasi Apustuļu darbu
7. nodaļas kopsavilkumu, lai uzzinātu, kādi notikumi ir atainoti šajā zīmējumā.

Padomā, kā visa zīmējuma atklāšana ir saistīta ar Svēto Rakstu izprašanu.

Šis uzdevums ilustrē to, cik svarīgi ir izprast Svēto Rakstu kontekstu. Konteksts
sniedz informāciju par apstākļiem, kas saistās ar konkrēto Svēto Rakstu fragmentu,
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notikumu vai stāstu. Iepazīstot Jaunās Derības vēsturisko kontekstu un tā laika
kultūru, tu varēsi daudz labāk izprast un pielietot tajā ietvertās mācības.

Turpmākajās stundas sadaļās ir ietverta informācija, kas palīdzēs tev labāk izprast
Jaunās Derības kontekstu.

Ebreju reliģiskie vadītāji Glābēja kalpošanas laikā
Mormona Grāmatas pravietis Jēkabs pierakstīja pravietojumu, kas palīdz mums
izprast apstākļus, kādos norisinājās Jēzus Kristus laicīgā kalpošana. Izlasi 2. Nefija
10:3–5, pievēršot uzmanību vārdiem un frāzēm, kuras Jēkabs izmantojis, lai
raksturotu ebreju garīgo stāvokli Glābēja kalpošanas laikā.

Vārds viltus priesterība 2. Nefija 10:5 apzīmē sludināšanu ar mērķi „gūt peļņu un
pasaules slavu”, nevis tiekties pēc Dieva ļaužu labuma (2. Nefija 26:29). Viltus
priesterībā pirmām kārtām bija vainojami ebreju ļaunie, reliģiskie vadītāji, kuri
vedināja ļaudis maldu ceļos.

Mozus likuma pielikumi un citas nepatiesas filosofijas
Lai labāk saprastu, kā tieši reliģiskie vadītāji vedināja ļaudis maldu ceļos, apvelc
lielāku apli ap doto apli, kas simbolizē Mozus likumu, un nosauc to par mutisko
likumu.

Mozus likumā ir ietverti baušļi un
mācības, ko Dievs deva senajai Israēla
tautai caur pravieti Mozu. Ebreju
mācītāji pievienoja tam savus pašu
likumus un likuma interpretācijas. Šie
papildus likumi un interpretācijas, kas
tiek dēvētas par mutisko likumu jeb
mutisko tradīciju, tika radīti nolūkā —
novērst Dieva likuma pārkāpumus.
Piemēram, saskaņā ar mutisko likumu,
sabata dienā bija aizliegts atsiet mezglu
ar abām rokām. Tas tika uzskatīts par
darbu un līdz ar to par sabata dienas
neievērošanu. Taču mezgla atsiešana ar
vienu roku bija atļauta.

1. Savā studiju dienasgrāmatā ieraksti, kādu kaitējumu, tavuprāt,
varētu nest likumi, ko ļaudis pievienojuši Dieva baušļiem.

Elders Brūss R. Makonkijs no Divpadsmit apustuļu kvoruma paskaidroja, ka „gan
iepriekšējās paaudzēs, gan mūsu Kunga kalpošanas laikā” daži no ebreju
reliģiskajiem vadītājiem „pievienoja skaidrajiem un vienkāršajiem tīrās reliģijas
principiem pulka savu interpretāciju; viņi piepušķoja tam papildus rituālus un
ceremonijas, pārvēršot priekpilno un līksmo pielūgsmes veidu apspiedošā,
ierobežojošā, depresīvā rituālu un ceremoniju sistēmā. Viņu rokās Tā Kunga

likuma dzīvais gars kļuva par nedzīvo ebreju rituālisma burtu” (The Mortal Messiah: From
Bethlehem to Calvary, 4. sēj. [1979–1981], 1:238.).

1 . DAĻA:  4 . DIENA
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Saskaņā ar eldera Makonkija teikto, kā ebreju reliģiskie vadītāji bija mainījuši Dieva
likumu, pievienojot tam savas interpretācijas?

Jēzus dienās ebreji bija atkrituši no ticības. Kaut arī viņiem vēl aizvien bija Ārona
priesterības pilnvaras un priekšraksti, daudzi ebreji bija atkrituši no patiesās ticības
īstenošanas, kā Dievs to bija atklājis Mozum (skat.M&D 84:25–28). Ebreju vadītāju
pievienotās mutiskās tradīcijas bija kļuvušas prioritāras, nostumjot malā tīro reliģiju
un rakstīto Dieva vārdu.

Izlasi Mateja 12:14, pievēršot uzmanību tam, ko farizeji vēlējās nodarīt Jēzum tāpēc,
ka Viņš neievēroja viņu mutiskos likumus jeb tradīcijas.

Pakļautība un gaidas pēc Mesijas, kas atbrīvos Israēlu
Papildus maldu tradīcijām, daudzi ebreji noraidīja Jēzu arī tādēļ, ka tiem bija
maldīgi priekšstati par gaidāmo Mesiju.

2. Izlasi šo rindkopu un atbildi uz dotajiem jautājumiem studiju
dienasgrāmatā.

Izņemot īsu neatkarības periodu, Jaunās Derības laikos ebreji jau vairāk nekā
500 gadu bija dzīvojuši pakļautībā. 160 gadus pirms Kristus piedzimšanas
notika Makabeju (patrioriski noskaņotas ebreju dzimtas) vadīta sacelšanās, kas
ļāva iegūt neatkarību. Taču līdz Kristus piedzimšanai Roma jau atkal bija
pakļāvusi Israēlu. Roma par Israēla pārvaldītāju iecēla ķēniņu Hērodu, kurš bija
ieprecējies Makabeju dzimtā. Ebrejiem nepatika būt romiešu pārvaldībā un viņi
dedzīgi gaidīja apsolīto Mesiju, kurš, kā viņi uzskatīja, atbrīvos tos no
romiešiem. Tā kā daudzi ebreji gaidīja Mesiju, kurš atbrīvos tos no pakļautības,
viņi noraidīja Jēzu Kristu kā savu Glābēju.

a. Ko daudzi ebreji sagaidīja no Mesijas?

b. Kādēļ šīs maldīgās gaidas vedināja daudzus ebrejus noraidīt Jēzu kā Mesiju?

Daudzi ebreji bija pazemīgi un pieņēma Jēzu kā Mesiju
jeb Glābēju
Lai gan daži ebreji noraidīja Jēzu Kristu, citi, kuri bija pazemīgi un sajuta Svēto
Garu, atzina Jēzu kā Mesiju jeb Glābēju.

Izlasi Lūkas 2:25–33, pievēršot uzmanību tam, ko darīja un sacīja taisnīgais vīrs,
vārdā Sīmeans, kad Jāzeps un Marija atnesa jaundzimušo Jēzu uz templi.

Saskaņā ar Lūkas 2:30–32, kādēļ Jēzus tika sūtīts pasaulē?

No šiem pantiem mēs varam mācīties, ka Jēzus Kristus tika sūtīts, lai nestu
pestīšanu visiem cilvēkiem.

3. Pieraksti savā studiju dienasgrāmatā, ko Jēzus Kristus darīja, lai visi
cilvēki varētu tikt pestīti.

1. DAĻA:  4 . DIENA
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Jānis Kristītājs tika Dieva aicināts, lai
sagatavotu cilvēkus Jēzus Kristus
atnākšanai. Nākamajā dienā pēc Jēzus
kristīšanas Jānis liecināja par Viņu,
sakot: „Redzi, Dieva Jērs!” (Jāņa 1:36.)
Izlasi Jāņa 1:37–42, pievēršot uzmanību
tam, ko divi no Jāņa mācekļiem darīja,
dzirdot viņa liecību par Jēzu.

Ko Andrejs darīja, kad bija dzirdējis Jāni
Kristītāju liecinām, ka Jēzus ir Mesija?
Kādēļ, tavuprāt, viņš tik dedzīgi gribēja
dalīties šajās ziņās ar savu brāli —
Sīmani Pēteri?

Saskaņā ar Jāņa 1:43–44, Glābējs
aicināja par savu mācekli vīru, vārdā
Filips. Izlasi Jāņa 1:45–46, pievēršot
uzmanību tam, ko Filips darīja, uzzinot,
ka Jēzus ir Mesija.

Uz ko Filips aicināja Nātānaēlu?

Pamatojoties uz šiem piemēriem no Jaunās Derības, pabeidz doto principu:
Tuvojoties Jēzum Kristum, mums būs lielāka vēlme ____________________.

Kādēļ, tavuprāt, mums būs lielāka vēlme aicināt citus nākt pie Kristus, ja mēs paši
tuvosimies Viņam?

Prezidents Henrijs B. Airings no Augstākā prezidija atklāja, ka ir kāda diža
svētība, ko mēs saņemam, aicinot citus nākt pie Jēzus Kristus: „Ja jūs no visas
sirds aicināsiet cilvēkus nākt pie Kristus, jūsu sirdis mainīsies. … Palīdzot citiem
nākt pie Viņa, jūs atklāsit, ka arī paši esat Viņam tuvojušies.” („Come unto
Christ”, Ensign, 2008. g. marts, 52. lpp.)

4. Savā studiju dienasgrāmatā atbildi uz jautājumiem:

a. Kādēļ, tavuprāt, aicinot citus nākt pie Kristus, mēs paši varēsim vēl vairāk
tuvoties Viņam?

b. Kurš ir aicinājis tevi tuvoties Glābējam un Viņa evaņģēlijam? Kā tas ir tevi
svētījis?

c. Padomā, kuru tu varētu aicināt nākt pie Jēzus Kristus. Ko tu vari darīt, lai
aicinātu citus nākt pie Viņa?

Šogad, studējot Jauno Derību, tu jutīsi Glābēja nerimstošo aicinājumu — nākt pie
Viņa. Pieņemot šo aicinājumu, tu tiksi piepildīts ar vēlmi —palīdzēt arī citiem nākt
pie Viņa.

5. Savā studiju dienasgrāmatā, zem šīs dienas uzdevumiem, ieraksti:

1. DAĻA:  4 . DIENA
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Es izstudēju mācību stundu „Ieskats Jaunajā Derībā un tās vēsturiskajā kontekstā” un
pabeidzu to (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu skolotāju:

Nākamajā lappusē esošā tabula var palīdzēt tev labāk izprast Jēzus Kristus dzīves
apraksta kontekstu, studējot Mateja, Marka, Lūkas un Jāņa evaņģēlijus.

1. DAĻA:  4 . DIENA
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Ievads Mateja evaņģēlijā
Kādēļ studēt šo grāmatu?
Dažas no visiemīļotākajām Bībeles rakstvietām ir atrodamas Mateja evaņģēlijā, tai
skaitā Kalna sprediķis, vairākas līdzības, mācības un Jēzus Kristus veiktie brīnumi.
Studējot šo grāmatu, tu vairāk uzzināsi par Jēzus Kristus kalpošanu un vēstījumu,
kā arī stiprināsi savu liecību par Jēzu Kristu kā pasaules Glābēju un apsolīto Mesiju,
par kuru runāja visi svētie pravieši.

Kas sarakstīja šo grāmatu?
Šīs grāmatas autors ir Matejs, kurš ir pazīstams arī kā Levijs, Alfeja dēls. Viņš bija
muitnieks jeb nodokļu vācējs, pirms viņa dzīve uz visiem laikiem mainījās, kad viņš
atsaucās uz Jēzus Kristus aicinājumu — Viņam sekot. (Skat. Mateja 9:9; Marka 2:14;
Lūkas 5:27–28; Svēto Rakstu ceļvedis, „Matejs”.) Pēc pievēršanās evaņģēlijam
Matejs kļuva par vienu no Glābēja Divpadsmit apustuļiem (skat. Mateja 10:2–4).
Apustulis Matejs bija aculiecinieks daudziem notikumiem, kurus viņš aprakstīja. To
apliecina viņa evaņģēlijam dotais nosaukums Džozefa Smita tulkojumā: „Svētā
Mateja liecība.”

Kad un kur šī grāmata tika sarakstīta?
Mēs precīzi nezinām, kad Mateja evaņģēlijs tika sarakstīts, bet, visticamāk, tas tika
sarakstīts pirmā gadsimta otrajā pusē pēc Kristus. Mēs nezinām, kur Matejs to
sarakstīja.

Kam un kādēļ šī grāmata tika sarakstīta?
Šķiet, ka Matejs to rakstīja jūdiem, lai parādītu, ka Jēzus Kristus piepildīja Vecās
Derības pravietojumus attiecībā uz Mesiju (skat. Svēto Rakstu ceļvedis, „Matejs”).
Kad Matejs pierakstīja Jēzus Kristus dzīvi, vēstījumu un darbus, viņš bieži vien
atsaucās uz Vecās Derības pravietojumiem, izmantojot frāzi „ka piepildītos”
(piemēram skat. Mateja 4:14; 8:17; 13:35; 21:4).

Šajā evaņģēlijā Matejs 12 reizes izmantoja terminu „Dāvida Dēls”, liecinot, ka Jēzus
Kristus bija likumīgais ķēniņa Dāvida troņmantinieks un pravietojumu par Mesiju
piepildītājs. Matejs, rakstot Jēzus Kristus ģenealoģiju, atklāja, ka Viņš ir cēlies no
Dāvida, Jūdas un Ābrahāma (skat. Mateja 1:1–3), un parādīja, ka Jēzum bija tiesības
valdīt un ka Viņam vajadzēja piepildīt apsolījumus, ko Dievs bija devis
Israēla tautai.

Kādas ir šīs grāmatas raksturiezīmes?
Lai gan liela daļa no Mateja evaņģēlija ir atrodama arī Marka un Lūkas evaņģēlijos
— apmēram 42 procenti —, Mateja evaņģēlijs ir unikāls. Galvenā tēma Mateja
evaņģēlijā ir tā, ka Jēzus Kristus ieradās, lai nodibinātu Savu valstību uz Zemes.
Matejs vairākas reizes pieminēja „Debesu valstību”, un viņš ir vienīgais evaņģēlija
autors, kurš ir ietvēris Jēzus mācības, kurās pieminēta „draudze” (skat. Mateja
16:18; 18:17).
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Mateja evaņģēlijs mums palīdz arī saskatīt paralēles starp Mozus un Jēzus Kristus
kalpošanu. Piemēram, abi zīdaiņa vecumā tika izglābti no ķēniņa mēģinājuma
viņus nogalināt (skat. 2. Mozus 2:1–10; Mateja 2:13–18), abi izgāja no Ēģiptes, abi
nodeva cilvēkiem Dieva likumu kalnā (skat. 2. Mozus 19.–20. nodaļa; Mateja
5.–7. nodaļa), un abi nāca atbrīvot savas tautas.

Satura izklāsts
Mateja 1.–4. nodaļa. Matejs izklāsta Jēzus Kristus ģenealoģiju un dzimšanu.
Gudrie vīri meklē jūdu Ķēniņu. Saņemot sapnī norādījumus, Jāzeps aizved Mariju
un bērniņu Jēzu uz Ēģipti un vēlāk — uz Nācareti. Jānis Kristītājs sludina grēku
nožēlošanas evaņģēliju un krista Jēzu Kristu. Glābējs tiek kārdināts tuksnesī. Viņš
uzsāk Savu laicīgo kalpošanu — mācot un dziedinot.

Mateja 5.–7. nodaļa. Jēzus Kristus māca Kalna sprediķi.

Mateja 8.–12. nodaļa. Glābējs dziedina spitālīgo, nomierina vētru, izdzen ļaunos
garus, uzceļ Jaira meitu no mirušajiem un atdod redzi aklajam. Viņš pilnvaro
Divpadsmit apustuļus darīt to, ko Viņš pats ir darījis, un sūta viņus sludināt
evaņģēliju. Jēzus paziņo, ka Jānis Kristītājs ir kas vairāk, nekā tikai pravietis. Glābējs
dziedina sabatā.

Mateja 13.–15. nodaļa. Jēzus māca, izmantojot līdzības. Jānis Kristītājs tiek
nogalināts. Jēzus pabaro vairāk nekā 5000 cilvēku. Jēzus staigā pa Galilejas jūru, un
Pēteris nāk Viņam pretī pa jūru. Rakstu mācītāji un farizeji iztaujā Jēzu.

Mateja 16.–18. nodaļa. Pēc tam, kad Pēteris ir liecinājis, ka Jēzus ir Mesija, Glābējs
norāda, ka Viņš nodos Dieva valstības atslēgas Pēterim un pārējiem apustuļiem.
Jēzus Kristus tiek apskaidrots kalnā, kur Pēteris, Jēkabs un Jānis saņem priesterības
atslēgas. Jēzus dod norādījumus Saviem mācekļiem, kā vadīt Baznīcu, un māca, ka
Dievs mums nepiedos, ja mēs nepiedosim citiem.

Mateja 19.–23. nodaļa. Glābējs māca par laulības mūžīgo dabu. Viņš ieiet
Jeruzalemē un iztīra templi. Izmantojot līdzības, Jēzus atklāj jūdu vadītāju ļaunos
nolūkus, kuri Viņam izrādīja pretestību. Viņš sēro par Jeruzalemes gaidāmo
iznīcību.

Mateja 24.–25. nodaļa; Džozefs Smits — Mateja ev. Jēzus Kristus pravieto par
Jeruzālemes iznīcināšanu. Viņš māca, kā Viņa sekotāji var sagatavoties Viņa
atgriešanās laikam.

Mateja 26.–27. nodaļa. Jēzus bauda Pashā mielastu ar Saviem mācekļiem un ievieš
Svēto Vakarēdienu. Viņš cieš Ģetzemanes dārzā un tiek nodots, arestēts un tiesāts
jūdu un romiešu amatpersonu priekšā, un tiek sists krustā. Viņš mirst un tiek
apglabāts.

Mateja 28. nodaļa. Augšāmceltais Glābējs parādās Saviem mācekļiem. Viņš
pilnvaro apustuļus izplatīt Viņa evaņģēliju visām tautām.

MATEJA EVAŅĢĒLIJS
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Ķēniņš Dāvids Ābrahāms

2. DAĻA: 1. DIENA

Mateja 1.–2. nodaļa
Ievads
Matejs pierakstīja Jēzus Kristus ciltsrakstus, un eņģelis Jāzepam paziņoja, ka Jēzus
ir Dieva Dēls. Gudri vīri no austrumiem devās ceļā, lai atrastu un pielūgtu mazo
bērniņu. Jāzepam sapnī tika pavēlēts aizvest savu ģimeni uz Ēģipti, jo Hērods
gribēja nogalināt Jēzu.

Mateja 1:1–17
Matejs sniedz Jēzus ciltsrakstus
Paskaties uz savu vecāku fotogrāfiju un pacenties saskatīt kādas fiziskās un citas
iezīmes, ko esi no viņiem mantojis. Zemāk sniegtajās rindiņās ieraksti dažas no šīm
iezīmēm (piemēram, acu krāsa, matu krāsa, auguma garums, raksturs, intelekts).
____________________

Studējot Mateja 1.–2. nodaļu, pievērs uzmanību patiesībai par Glābēja vecākiem —
Debesu Tēvu un Mariju — un īpašībām, kādas Viņš no viņiem mantoja.

Mateja 1:1–17 ir uzskaitīti Glābēja priekšteči. 1. pantā minēts, ka Jēzus Kristus ir
Dāvida (kurš nokāva Goliātu un vēlāk kļuva par Israēla ķēniņu) un Ābrahāma (kurš
ir zināms kā Dieva derības tautas tēvs) pēctecis.

„Vecajā Derībā tika pravietots, ka Mesija
būs Dāvida pēctecis (skat. 2. Samuēla
7:12–13; Jesajas 9:6–7; Jeremijas 23:5–6)
un ka Ābrahāma pēcnācējos tiks
svētītas „visas zemes tautas” (1. Mozus
22:18; skat. arī Ābrahāma 2:11) (New
Testament Student Manual [Baznīcas
izglītības sistēmas rokasgrāmata,
2014], 12). Matejs to rakstīja konkrēti
jūdiem un vēlējās, lai viņi zinātu, ka
Jēzus piepildīja Vecās Derības
pravietojumus attiecībā uz Mesiju.
Ciltsraksti, kas pierakstīti Mateja 1:1–17, parāda, ka Jēzus bija apsolītais Mesija un
likumīgais Dāvida troņa mantinieks. Studējot Mateja evaņģēliju, meklē citus
piemērus tam, kā Jēzus Kristus piepildīja Vecās Derības pravietojumus attiecībā
uz Mesiju.

Izlasi Mateja 1:16, meklējot vārdu, kas tika dots Jēzum.

Izveido paradumu — katru dienu studēt Svētos Rakstus
Maz kam būs spēcīgāka un ilglaicīgāka ietekme tavā dzīvē uz labu par tavu mācīšanos mīlēt
Svētos Rakstus un studēt tos katru dienu. Apsveriet iespēju — izmantot vienkāršu uzskaites
sistēmu, lai redzētu, kā tev katru dienu veicas ar Svēto Rakstu lasīšanu.
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Vārds Kristus ir grieķu valodas vārda forma aramiešu vārdam Mesija, kas nozīmē
„iesvaidītais”. Pirmsmirstīgajā esamībā Jēzus Kristus tika Debesu Tēva iesvaidīts, lai
būtu mūsu „pravietis, priesteris, ķēniņš un Atbrīvotājs” (skat. Svēto Rakstu
ceļvedis, „Jēzus Kristus”, „Mesija”, scriptures.lds.org).

Mateja 1:18–25
Eņģelis paziņo Jāzepam, ka Jēzus ir Dieva Dēls
Mateja 1:16, Jēzus ciltsrakstu beigās, Matejs piemin, ka Marija bija Jāzepa sieva.
Mateja 1:18–25 vēsta par notikumiem, kas noveda līdz viņu laulībai un Jēzus
piedzimšanai.

Kā pierakstīts Mateja 1:18, Matejs paskaidroja, ka Jāzeps un Marija bija saderināti.
Tas nozīmē, ka viņi bija saderinājušies un likumīgi saistīti viens ar otru, bet vēl
nedzīvoja kopā kā vīrs un sieva. Tomēr pirms laulībām Jāzeps uzzināja, ka Marija ir
stāvoklī.

Izlasi Mateja 1:19, meklējot, ko Jāzeps grasījās darīt.

„Viņu slepeni atstāt” nozīmē, ka Jāzeps plānoja atrisināt Marijas grūtniecības lietu,
pasargājot viņu no publiska pazemojuma.

Ko šis pants tev māca par Jāzepa raksturu un viņa mīlestību pret Mariju?
____________________

Izlasi Mateja 1:20, meklējot, kas notika, kad Jāzeps plānoja izbeigt savu
saderināšanos (formālās saistības) ar Mariju.

Kāpēc eņģelis Jāzepam teica, lai tas nebīstas ņemt Mariju par sievu?
____________________

Elders Brūss R. Makonkijs, Divpadsmit apustuļu kvoruma loceklis, rakstīja par to,
kā Jāzeps saņēma savu liecību par patiesību:

„Jāzeps pārdomāja un lūdza. Vai Marija tapa grūta ar Svētā Gara spēku vai kādā
citā veidā? To, kas bija nedzimušā bērna īstais tēvs, Marija zināja, Elizabete
zināja, Caharija zināja. Viņi visi ieguva savas liecības caur atklāsmi, un Jāzepam
tagad tas bija pašam jāuzzina tādā pašā veidā. …

Mēs varētu pieņemt, ka Marija pateica Jāzepam par savu grūtniecību; ka pēc tam
viņa devās pie Elizabetes; ka Jāzeps mocījās ar šo problēmu gandrīz trīs mēnešus,

tiekot pilnībā pārbaudīts; ka Gabriēls sniedza vēstījumu; ka Jāzeps nosūtīja ziņu Marijai par savu
pievēršanos; ka viņa steigā un priekā atgriezās atpakaļ; ka nekavējoties tika veikta laulības
ceremonijas otrā daļa” (The Mortal Messiah: From Bethlehem to Calvary, 4 sēj. [1979–1981],
1:332–333).

Lai izprastu frāzes „iedzimis … no Svētā Gara” nozīmi (Mateja 1:20), izlasi šo
eldera Makonkija izteikumu: „Tāpat kā Jēzus ir Marijas Dēls, tāpat Viņš burtiskā
ziņā ir arī Dieva, Debesu Tēva, pēcnācējs. … Mateja izteikumu „viņa kļuva grūta
no Svētā Gara” būtu jātulko šādi: „Viņa kļuva grūta ar Svētā Gara spēku.”
(Mateja 1:18.) Lūkas pieraksts (Lūkas 1:35) precīzi apraksta notikušo. Alma
nevainojami apraksta mūsu Kunga ieņemšanu un dzimšanu, pravietojot: „Un lūk,

2 .  DAĻA,  1 . DIENA
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Viņš piedzims Marijai, … viņa, būdama jaunava, dārgs un izraudzīts trauks, kas tiks apēnota un
kļūs grūta ar Svētā Gara spēku, un dzemdēs dēlu, jā, patiesi Dieva Dēlu.” (Almas 7:10.) Līdzīgi
runāja Nefijs, kad viņš teica, ka Marija „tika aiznesta projām Garā” un rezultātā bērns, kas viņai
piedzima, bija „Dieva Jēr[s], jā, patiesi, Mūžīgā Tēvs Dēl[s].” (1. Nef. 11:19–21.)” (Doctrinal New
Testament Commentary, 3 sēj. (1965.–1973. g.), 1:82–83).

Šīs mācības apstiprina šādu doktrīnu:
Jēzus Kristus ir dievišķs Debesu
Tēva un Marijas Dēls. Tu vari
pierakstīt šo doktrīnu līdzās Mateja
1:18–25 savu Svēto Rakstu
lappuses malā.

Atceries par fotogrāfiju, kurā tu raudzījies uz saviem vecākiem un izveidoji
sarakstu ar iezīmēm, kuras mantoji no viņiem. Pēc tam izlasi tālāk sniegto eldera
Džeimsa E. Talmidža, Divpadsmit apustuļu kvoruma locekļa, izteikumu, meklējot,
kādēļ ir svarīgi saprast, ka Jēzus ir Debesu Tēva un Marijas dievišķais Dēls:
„Bērns, kurš piedzima Marijai, bija Elohima, Debesu Tēva, dzemdināts. … Viņa
raksturā tika apvienots Dieva spēks ar laicīgajai dzīvei nepieciešamajām dotībām

un iespējām. … Jēzum bija jāiemanto fiziskās, mentālās un garīgās īpašības, iezīmes un spēki,
kas piemita Viņa vecākiem, — vienam nemirstīgam un godības pilnam Dievam, un otram —
mirstīgai sievietei” (Jesus the Christ, 3. izd. [1916], 81. lpp.).

Ko Jēzus mantoja no Sava Tēva? Ko Viņš mantoja no Savas mātes?

Tā kā Jēzus bija nemirstīga Tēva un mirstīgas mātes Dēls, Viņam bija iespēja dzīvot
mūžīgi, ja Viņš to vēlētos, kā arī nomirt. Pateicoties šai dievišķajai dabai, vienīgi
Viņš spēja izciest sodu par mūsu grēkiem, mirt pie krusta un tikt augšāmcelts (skat.
Almas 34:9–10).

1. Iedomājies, ka tev ir iespēja palīdzēt kādam draugam, kurš nav
kristietis, saprast, kas ir Jēzus Kristus. Kā tu savam draugam

izskaidrotu Jēzus Kristus dievišķo dabu? Pieraksti to savā studiju dienasgrāmatā.

2.  DAĻA,  1 . DIENA

25



Mateja 2:1–12
Gudrie vīri dodas pie Jēzus
Kurš šīs dāvanas atnesa Glābējam tad,
kad Viņš piedzima?

Mateja evaņģēlijs ir vienīgais evaņģēlijs,
kurā ir ietverts apraksts par gudrajiem
vīriem. Lauciņā, kas atrodas pa labi no
jautājuma, pieraksti savas atbildes uz
tālāk dotajiem jautājumiem par
gudrajiem vīriem.

Ko tu zini par gudrajiem vīriem?

Kā gudrie vīri zināja, ka Mesija ir piedzimis?

Kāpēc gudrie vīri vēlējās atrast Mesiju?

Kā augstie priesteri un rakstu mācītāji zināja, kur
piedzims Mesija?

Ko Hērods vēlējās, lai gudrie vīri darītu pēc tam,
kad viņi atradīs Mesiju?

Ko tā vietā darīja gudrie vīri?

Tagad izlasi Mateja 2:1–12, meklējot atbildes uz šiem jautājumiem. Pēc vajadzības
izlabo vai pielāgo savas atbildes.

Vai tu uzzināji ko jaunu par gudrajiem vīriem? Ja tā, tad piezīmē zvaigznīti līdzās
tiem jautājumiem, par kuriem tu uzzināji ko jaunu.

„Mums nav zināms, kas bija šie gudrie vīri, taču katrā ziņā viņi nebija parasti cilvēki. Tas, ka
viņiem bija dota privilēģija — atrast Dieva Dēlu un dot Viņam dāvanas un ka viņi bija garīgi jutīgi
un zinoši, vedina uz domām, ka viņi patiešām bija pravieši, kas sūtīti dievišķā uzdevumā” (Bible
Dictionary, „Wise Men of the East”).

Gudrie vīri tika „Gara vadīti, lai skatītu Dieva Dēlu un … atgrieztos pie ļaudīm, un
sniegtu liecību, ka ķēniņš Imanuēls patiešām ir piedzimis miesā” (Bible Dictionary,
„Magi”).

Bieži vien cilvēki pieņem, ka gudrie vīri apciemoja Glābēju Viņa piedzimšanas naktī
kopā ar ganiem. Tomēr Mateja 2:11 vedina uz domām, ka tas notika kādu laiku,
vienu vai divus gadus, vēlāk (gudrie vīri atrada Jēzu namā, nevis silītē, un Viņš bija
bērns, nevis zīdainis). Ievēro arī to, ka Hērods vēlējās, lai gudrie vīri paziņotu viņam
Mesijas atrašanās vietu tāpēc, lai viņš varētu Viņu nogalināt (skat. Mateja 2:13).

Kā gudrie vīri zināja, kur meklēt Mesiju?
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Piemērs par gudrajiem vīriem palīdz
mums saprast šādu principu: Ja mēs
patiesi un uzcītīgi meklējam
Glābēju, mēs tiksim vadīti pie Viņa.

2. Savā Svēto Rakstu
studiju dienasgrāmatā

atbildi uz jautājumu: Kā tu vari
uzcītīgi meklēt Glābēju?

Kad gudrie vīri bija atraduši Glābēju, viņi pasniedza Viņam dāvanas. Viens no šīs
rīcības nolūkiem bija pielūgt un godināt Viņu. Ko mēs varam mācīties no gudro vīru
piemēra — dot Jēzum dāvanas? ____________________

Lai palīdzētu saprast, kā mēs varam Glābējam dāvāt vērtīgas dāvanas, izlasi šo
eldera D. Toda Kristofersona, Divpadsmit apustuļu kvoruma locekļa, izteikumu:

„Senatnē, kad cilvēki vēlējās pielūgt To Kungu un vēlējās Viņa svētības, viņi bieži
atnesa kādu dāvanu. …

Vai ir kas tāds jūsos vai jūsu dzīvē, kas ir nešķīsts vai necienīgs? Kad jūs no tā
atbrīvojaties, tā ir dāvana Glābējam. Vai ir kāds labs paradums vai rakstura
īpašība, kas pietrūkst jūsu dzīvē? Kad jūs to pieņemat un padarāt par sava
rakstura sastāvdaļu, jūs sniedzat dāvanu Tam Kungam. Dažkārt to ir grūti paveikt,

bet vai grēku nožēlošanas un paklausības dāvanas būtu vērtīgas, ja to pasniegšana jums
nesagādātu nekādas grūtības? Nebaidieties no prasīto pūļu pielikšanas. Un atcerieties, ka jums
tas nav jādara vieniem. Jēzus Kristus jums palīdzēs padarīt jūs pašus par vērtīgu dāvanu”
(„When Thou Art Converted”, Ensign, 2004. g. maijs, 12).

3. Apdomā eldera Kristofersona izteikumu un apsver, kādas dāvanas,
tavuprāt, tu varētu dāvāt Glābējam. Savā studiju dienasgrāmatā

ieraksti šīs idejas un izplāno, kā tu pasniegsi šīs dāvanas Jēzum Kristum. (Ja
dāvanas, kuras tu vēlētos pasniegt Glābējam, ir ļoti personīgas, tu vari tās
pierakstīt uz atsevišķas papīra lapas, lai to saglabātu un vēlāk pārskatītu, un tad
ieraksti savā studiju dienasgrāmatā, ka esi paveicis šo uzdevumu.)

Komentējot Jēzus Kristus mirstīgās dzīves agrīnos gadus, elders Brūss R. Makonkijs
sniedza šādu pārskatu:

„Kaut arī nav pilnīgas skaidrības par mūsu Kunga ceļojumiem un to secību Viņa
agrīnajos gados, tālāk izklāstītais šķiet samērā drošs:

(1) Saderināšanās un laulības laikā Jāzeps un Marija dzīvoja Nacaretē, Galilejas
austrumu daļā. (Lūkas 1:26–35; 1. Nef. 11:13.)

(2) Dievišķas gādības vadībā viņi ceļoja uz Bētlemi, Dāvida pilsētu, kur Jēzus
piedzima kūtiņā. (Lūkas 2:1–7.)

(3) Astotajā dienā, kad pāris joprojām bija Bētlemē, Jēzum tika veikta apgraizīšana. (Lūkas 2:21.)

(4) Pēc Marijas šķīstīšanās dienām, četrdesmit dienu ilga perioda (3. Moz. 12. nod.), svētā
ģimene ceļoja uz Jeruzālemi, kur Jēzus tika stādīts priekšā templī, un Sīmeans un Anna sniedza
liecību par Viņa dievišķo Dēla lomu. (Lūkas 2:22–38.)
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(5) Tādējādi, būdami „visu pēc Tā Kunga bauslības izpildījuši”, viņi nekavējoties devās uz
Nacareti. (Lūkas 2:39.) Nepārprotami, ka gudrie vīri vēl nebija atnākuši, lai pielūgtu savu Ķēniņu,
jo pēc viņu apmeklējuma seko bēgšana uz Ēģipti. Ir skaidrs, ka viņi nevarēja būt aizgājuši uz
Ēģipti un atgriezušies Bētlemē četrdesmit dienu laikā, (a) tāpēc ka viņi bija Ēģiptē Hēroda nāves
brīdī, kas notika aptuveni divus gadus pēc Kristus piedzimšanas, un (b) tāpēc ka viņi no Ēģiptes
atgriezās Nacaretē, nevis Bētlemē.

(6) Nākamais — kaut kāda nezināma un nepierakstīta iemesla dēļ Jāzeps un Marija ar bērnu
atgriezās Bētlemē, sāka dzīvot kādā namā un piedalījās sabiedrības dzīvē, kad ieradās gudrie vīri.
(Mateja 2:1–12.)

(7) Tiekot Dieva brīdināta, svētā ģimene bēga uz Ēģipti, kas bija nezināma ilguma ceļojums,
iespējams, dažas nedēļas vai mēnešus. (Mateja 2:13–15.)

(8) Pēc Hēroda nāves viņi atgriezās ar acīmredzamu mērķi no jauna apmesties Bētlemē, kur
viņiem bija jābūt pienācīgai vietai, kur dzīvot. Taču, baidoties no Arhelava, Hēroda dēla, viņi
atstāja Jūdejas apgabalu, lielāku drošību rodot Galilejā. Tādējādi viņi atgriežas un apmetas
Nacaretē. (Mateja 2:19–23.)

(9) Kopš tā brīža, līdz sākās Viņa formālā kalpošana, kas, iespējams, bija divdesmit septiņus vai
divdesmit astoņus gadus ilgs periods, mūsu Kungs turpināja dzīvot Nacaretē. (Lūkas 2:51–52; I. V.
Mateja 3:22–26.)” (Doctrinal New Testament Commentary, 1:108–109).

Mateja 2:13–23
Jāzeps, Marija un Jēzus bēg uz Ēģipti
Kā pierakstīts Mateja 2:13–23, Hērods kļuva dusmīgs, kad gudrie vīri „aizgāja pa
citu ceļu uz savu zemi” (Mateja 2:12), nepasakot, kur atrodas Mesija. Cerot
nogalināt Mesiju, viņš pavēlēja nogalināt visus bērnus, kuri ir 2 gadus veci vai
jaunāki un atrodas Bētlemē un tās apkārtnē.

Izlasi Mateja 2:13–14, pievēršot uzmanību tam, kā Jāzeps zināja, ko darīt, lai
pasargātu savu ģimeni.

Uz kurieni Jāzeps aizveda Mariju un Jēzu? ____________________

Jāzeps, Marija un Jēzus palika Ēģiptē,
līdz Hērods nomira. Kā pierakstīts
Mateja 2:19–23, Dievs Jāzepam sapnī
norādīja, ka viņam jāved sava ģimene
atpakaļ uz Jūdeju, un viņi apmetās
Nacaretes pilsētā.

Kā Jāzepa spēja — paklausīt garīgiem
pamudinājumiem un rīkoties saskaņā ar
tiem — svētīja citu cilvēku dzīves?

Papildini tālāk sniegto frāzi, izveidojot principu, ko mēs varam mācīties no Jāzepa:
Ja mēs esam atvērti Gara pamudinājumiem, tad ____________________.

4. Apdomā, kā tu vari būt atvērtāks Gara pamudinājumiem, lai
saņemtu vadību un norādījumus savā dzīvē (skat. 2. Nefija 32:3).

Pieraksti savas domas savā studiju dienasgrāmatā un izvirzi mērķi — rīkoties
atbilstoši saņemtajiem pamudinājumiem.
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Kaut arī ir ļoti maz pierakstīts par Jēzus bērnību un jaunību, Džozefa Smita veiktais
tulkojums papildina ar trīs pantiem Mateja 2:23 Ķēniņa Jēkaba Bībeles izdevumā.
Šie panti sniedz dažas detaļas par šo Glābēja dzīves laiku. Lasot šo papildinājumu
no Džozefa Smita tulkojuma, padomā, cik pazemīgs bija Jēzus, būdams jauns
vīrietis:

„Un notika, ka Jēzus auga ar saviem brāļiem un tapa stiprs, un gaidīja uz To Kungu,
kad pienāks Viņa kalpošanas laiks.

Un Viņš kalpoja Sava Tēva vadībā, un Viņš nerunāja kā citi cilvēki, nedz arī Viņš
varēja tikt mācīts; jo Viņam nevajadzēja, lai kāds cilvēks Viņu mācītu.

Un pēc daudziem gadiem viņa kalpošanas stunda bija tuvu” (Džozefa Smita
tulkojums, Mateja 3:24–26 [Svēto Rakstu ceļvedī]).

5. Savā studiju dienasgrāmatā, zem šīs dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju Mateja 1.–2. nodaļu un pabeidzu šo stundu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu skolotāju:
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2. DAĻA: 2. DIENA

Mateja 3. nodaļa
Ievads
Jānis Kristītājs sludināja un kristīja Jūdejā. Jēzus Kristus no Galilejas devās uz
Jordānas upi, kur Viņu kristīja Jānis. Dievs Tēvs liecināja, ka Jēzus ir Viņa
Mīļotais Dēls.

Mateja 3:1–12
Jānis Kristītājs sludina Jūdejā
Iedomājies, ka tu sēdi klasē un kāds klasesbiedrs paņem kaut ko, kas pieder tev
(piemēram, tavu pildspalvu, grāmatu vai jaku). Viņš atvainojas, ka ir kaut ko
paņēmis, taču turpina ņemt lietas no citiem studentiem. Viņš katru reizi atvainojas,
taču turpina ņemt lietas, kas viņam nepieder. Ko tu domātu par šī studenta
atvainošanos?

Vai šādu studenta rīcību varētu salīdzināt ar mēģinājumu nožēlot grēkus bez
patiesas vēlmes? ____________________

Studējot Mateja 3. nodaļu,, pievērs uzmanību patiesībai, kas palīdz mums saprast,
kas mums ir jādara, lai patiesi nožēlotu grēkus.

Jēzus Kristus bija sasniedzis vecumu, kad Viņam bija jāsāk Sava kalpošana. (Parasti
israēliešu vīrieši stājās kalpošanā 30 gadu vecumā [skat. 4. Mozus 4:3].) Izlasi
Mateja 3:1–4, pievēršot vērību tam, kas tajā laikā notika, kas palīdzēja sagatavot
cilvēkus Glābēja kalpošanai.

Jānis Kristītājs bija „Caharijas un
Elizabetes dēls, esot ar priesterības
ciltsrakstiem no abiem vecākiem. Šī
izcelsme bija būtiska, jo Jānis bija
Mozus likuma iemiesojums, ar nolūku
sagatavot ceļu Mesijai un sagatavot
ļaudis, lai tie pieņemtu Viņu” (Bible
Dictionary, „John the Baptist”).
Elizabete bija arī Marijas, Jēzus mātes,
radiniece. Jānim bija Ārona priesterības
atslēgas [skat. M&D 13. nodaļu;
84:27–28].) Viņa apģērbs un uzturs, kas
aprakstīts Mateja 3:4, norāda uz viņa
pieticīgajiem apstākļiem.

No tā, ko tu uzzināji Mateja 3:1–4, ko
Jānis darīja?

Jāņa misiju bija pareģojis Jesaja un citi
pravieši (skat. Jesajas 40:3; Maleahija
3:1; 1. Nefija 10:7–10). Jānim bija jāsagatavo Mesijas (Jēzus Kristus) ceļš, sludinot
grēku nožēlošanu un kristīšanos ar ūdeni.

Izlasi Mateja 3:5–6, pievēršot uzmanību tam, kā ļaudis uzņēma Jāņa vēstījumu.
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Palestīnas odze
© taviphoto/Shutterstock.com

Kā ļaudis uzņēma Jāņa vēstījumu? ____________________

Vēlēšanās izsūdzēt savus grēkus Debesu Tēvam un, kad tas ir nepieciešams,
nozīmētam priesterības vadītājam ir būtiska grēku nožēlošanai [skat. Uzticīgi ticībai:
evaņģēlija norādes [2005], 60. lpp.).

Izlasi Mateja 3:7, noskaidrojot, kādus ļaudis Jānis uzrunāja.

Farizeji bija reliģiska grupa starp jūdiem, kuru nosaukums nozīmē, ka tie dzīvo
atsevišķi vai savrup. Viņi lepojās ar to, ka stingri ievēro Mozus likumu, un ticēja, ka
cilvēku radītie, tā sauktie, mutvārdu likumi, bija tikpat svarīgi, kā Mozus likums
(skat. Svēto Rakstu ceļvedis, „Farizeji”). Saduķeji bija maza, taču politiski spēcīga
grupa starp jūdiem. Viņi ticēja, ka jāpaklausa Mozus likuma burtam, taču neticēja
mācībai par augšāmcelšanos un mūžīgo dzīvi (skat. Svēto Rakstu ceļvedis,
„Saduķeji”).

Kā Jānis nosauca farizejus un saduķejus? ____________________

Palestīnas odze ir Israēlā izplatīta indīgā čūska. Odzes ir aktīvas naktī un parasti
medī, slēpjoties un pielavoties pie sava upura. Kad odzes jūtas apdraudētas, tās
izliec savu ķermeni, šņāc un uzbrūk pretiniekam.

Kāpēc, tavuprāt, Jānis farizejus un
saduķejus nosauca par odžu dzimumu?

Džozefa Smita tulkojumā ir ietverti
papildus vārdi, ko Jānis teica farizejiem
un saduķejiem. Pēc viņu uzrunāšanas
Mateja 3:7 Jānis brīdināja:

„Kādēļ gan jūs nepieņemat tā
sludināšanu, kuru Dievs ir sūtījis? Ja jūs
to nepieņemat savās sirdīs, jūs
nepieņemat mani; un, ja jūs
nepieņemat mani, jūs nepieņemat viņu,
par kuru es esmu sūtīts sniegt liecību;
un jums nav ar ko apsegt savus grēkus.

Tādēļ nožēlojiet grēkus un nesiet pienācīgus atgriešanās augļus” (skat. Joseph
Smith Translation, Mateja 3:34–35 [Bībeles pielikumā]).

Saskaņā ar Jāņa teikto, ko vēl noraida farizeji un saduķeji, nepieņemot viņa
sludināšanu?

Kā tu apkopotu Jāņa sniegto vēstījumu? ____________________

Apsver iespēju — iezīmēt frāzi „nesiet pienācīgus atgriešanās augļus” Mateja 3:8.
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Dažkārt Svētajos Rakstos cilvēki tiek
salīdzināti ar kokiem, kas dod vai nu
labus, vai sliktus augļus. Augļi
simbolizē mūsu vēlmes un rīcības.
Vārds „pienācīgus” 8. pantā nozīmē
„cienīgus”.

Padomā par stundas sākumā sniegto
situāciju — par studentu, kurš ņem
lietas no citiem studentiem. Vai šis
students pienācīgi parādīja patiesas
grēku nožēlošanas principu, tā turpinot rīkoties? Kāpēc ne? ____________________

Mateja 3:8 palīdz mums saprast, ka tad, kad mēs mainām mūsu vēlmes un
rīcību, lai sekotu Tā Kunga mācībām, mēs Viņam izrādām patiesu grēku
nožēlošanu. Apsver iespēju uzrakstīt šo principu Mateja 3:8 pamalē.

Apdomā, kā mūsu vēlmes un rīcība var norādīt, ka mēs patiešām esam nožēlojuši
savus grēkus, izskatot šādas situācijas: krāpšanās skolā, slikta izturēšanās pret
māsām un brāļiem; lamāšanās un pornogrāfijas skatīšanās.

1. Savā studiju dienasgrāmatā paskaidro, kā cilvēkam, kurš ir nožēlojis
kādu no šiem grēkiem, būtu jādomā un jārīkojas.

Izlasi Mateja 3:10, pievēršot uzmanību tam, kādas sekas mūs piemeklē, ja mēs
patiesi nenožēlojam grēkus.

Apdomā, kādas vēlmes vai rīcība tev būtu jāmaina, lai patiesi nožēlotu grēkus.
Padomā par to, kā tu vari izrādīt patiesu nožēlu, izmainot tās vēlmes un rīcību, kas
nav saskaņā ar Dieva mācībām.

Izlasi Mateja 3:11, pievēršot uzmanību Jāņa Kristītāja vārdiem attiecībā uz to, ko
darīs Glābējs.

Jēzus kristīs „ar Svēto Garu un ar uguni” (Mateja 3:11). Šīs kristības ir
nepieciešamas pēc kristīšanās ūdeni un attiecas uz Svētā Gara dāvanas saņemšanu,
kas iesvēta un attīra mūsu dvēseles — gluži kā ar uguni (skat. 2. Nefija
31:13–14, 17).

Mateja 3:12 simboliski apraksta, kas notiks ar taisnīgajiem, kuri pieņems Jēzu
Kristum, un ar ļaunajiem, kuri Viņu atraidīs.

Mateja 3:13–17
Jēzus Kristus tiek kristīts, un Tēvs Viņu pasludina par Savu mīļo Dēlu

2. Brīdi padomā par savām kristībām. Ieraksti savā studiju
dienasgrāmatā, ko tu atceries par šo svarīgo dzīves notikumu.

Kā pierakstīts Mateja 3:13–17, Jēzus Kristus tika kristīts. Studējot šos pantus, meklē
līdzības starp savām un Glābēja kristībām.

Izlasi Mateja 3:13–17, meklējot atbildes uz šādiem trīs jautājumiem par Jēzus
kristībām:

Kurš kristīja? ____________________
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Kā? ____________________

Kāpēc? ____________________

Ja nepieciešams, pielāgo savas atbildes, balstoties uz šādu informāciju:

Jēzus ceļoja no Galilejas uz Jordānas upi, lai tiktu Jāņa kristīts, jo Jānim bija Ārona
priesterības atslēgas un pilnvaras veikt kristīšanās priekšrakstu. Rindiņā blakus
jautājumam „Kurš kristīja?” uzraksti: Jānis Kristītājs un Atbilstošas pilnvaras.

Tas, ka Jēzus „tūdaļ izkāpa no ūdens”
(Mateja 3:16), norāda, ka Viņš tika
kristīts ar iegremdēšanu, — tas nozīmē,
ka Viņš pilnībā tika iegremdēts ūdenī.
Rindiņā blakus jautājumam „Kā?”
uzraksti: Ar iegremdēšanu.

Jānis Kristītājs zināja, ka Jēzus un Viņa
pilnvaras ir daudz varenākas nekā
viņējās. Tomēr, saskaņā ar Mateja 3:15,
Jēzus teica, ka Viņam vajadzēja tapt
kristītam, lai piepildītu visu taisnību.
Uzraksti šo frāzi rindiņā — blakus
jautājumam „Kāpēc?”

„[Piepildīt] visu taisnību” nozīmē —
darīt visu, ko Debesu Tēvs no mums
prasa, lai mēs atkal varētu dzīvot kopā
ar Viņu. Tas sevī ietver glābšanas
priekšrakstu saņemšanu. Tiekot kristīts,
Jēzus mums parādīja pilnīgu piemēru, kam sekot. Izlasi 2. Nefija 31:4–9 un uzraksti
to kā mijnorādi Mateja 3:15 pamalē. Atzīmē vārdus un frāzes, kas palīdz tev izprast,
ko nozīmē — „piepildītu visu taisnību”.

Izmanto atbildes uz trīs iepriekšējiem jautājumiem, lai Mateja 3:13–17 atpazītu
doktrīnu par pareizu kristīšanos. ____________________

Kā tavas kristības līdzinās Glābēja dotajam piemēram?

Vēl viena svarīga doktrīna Mateja 3:16–17 attiecas uz Dievību. Pārlasi šos pantus,
pievēršot uzmanību tam, kas tajos tiek mācīts par Tēvu, Dēlu un Svēto Garu.

Tālāk sniegtajās rindiņās uzraksti, kur atradās katrs no Dievības locekļiem Glābēja
kristību laikā.

Tēvs: ____________________

Dēls: ____________________

Svētais Gars: ____________________

Ir svarīgi saprast, ka Svētais Gars patiesībā nepārvērtās par balodi. Balodis bija zīme
jeb simbols tam, ka Svētais Gars bija nolaidies pār Jēzu (skat. Svēto Rakstu ceļvedis,
„Baloža zīme”).

Kādu doktrīnu šie panti māca par Dievību? (Skat. arī M&D 130:22–23.)
____________________
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Daudziem cilvēkiem nav pareizu vai pilnīgu zināšanu par Dievību. Jo vairāk mēs
izprotam Dievības patieso dabu, jo lielāku mīlestību mēs pret Viņiem varam izjust
un daudz labāk spējam sagatavoties, lai mācītu un liecinātu citiem cilvēkiem
par Viņiem.

3. Uzmeklē šķirkli „Dievs” Bible Dictionary vai „Dievs, Dievība” Svēto
Rakstu ceļvedī (scriptures.lds.org). Izlasi katru šķirkli, meklējot

informāciju par katru Dievības locekli. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā
uzraksti vienu vai divus teikumus par katru Dievības locekli, tostarp informāciju,
ko, tavuprāt, ir nozīmīgi zināt.

Apsver iespēju dalīties savā liecībā par Tēvu, Dēlu un Svēto Garu ar kādu cilvēku,
kuru tu pazīsti.

4. Savā studiju dienasgrāmatā, zem šīs dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju Mateja 3. nodaļu un pabeidzu to (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu skolotāju:

2.  DAĻA,  2 .  DIENA

34



2. DAĻA: 3. DIENA

Mateja 4. nodaļa
Ievads
Pēc Jēzus kristīšanās Viņš pavadīja 40 dienas tuksnesī, gavējot un sazinoties ar
Debesu Tēvu. Pēc šīs pieredzes velns kārdināja Jēzu. Pielietojot Svētos Rakstus,
Jēzus stājās pretī katram kārdinājumam. Glābējs devās uz Galileju, kur Viņš aicināja
Pēteri un citus sekot Viņam un staigāja apkārt — mācīdams, sludinādams un
dziedinādams.

Mateja 4:1–11
Jēzus stājas pretī velna kārdinājumiem
Dodies pie tuvākā loga un 30 sekundes koncentrē savu uzmanību uz kādu konkrētu
lietu, nenovēršot no tās savu skatienu. (Ja nav iespējas skatīties laukā pa logu,
koncentrē savu skatienu uz kādu priekšmetu telpā.)

Vai bija kaut kas, kas novērsa tavu uzmanību no lietas, uz ko tu koncentrēji savu
skatienu? Par ko tu domāji šo 30 sekunžu laikā?

Kad mēs cenšamies palikt paklausīgi Debesu Tēva baušļiem, uzmanības novērsēji
kārdinājumu veidā mēģina mūs novērst un vadīt mūs uz grēku. Padomā par to,
kādos veidos Sātans kārdina tevi grēkot. Studējot Mateja 4. nodaļu, meklē principu,
kuru tu vari pielietot, lai stātos pretī kārdinājumam.

Pēc Glābēja kristīšanās Viņam bija pieredze, kas palīdzēja sagatavoties Viņa
laicīgajai kalpošanai. Izlasi Mateja 4:1–2, izmantojot Džozefa Smita veikto
tulkojumu. Lasot noskaidro, ko Jēzus piedzīvoja tuksnesī. (Skat. DžST, Mateja 4:1.)

Kā gavēšana un saruna ar Debesu Tēvu varēja būt palīdzējusi Jēzum sagatavoties
Viņa laicīgajai kalpošanai? ____________________
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Jēzus stājās pretī Sātana kārdinājumiem.
Kristus kārdināšana, Karls Heinrihs Blohs. Ar laipnu atļauju no
Nacionālā vēstures muzeja Frederiksborgas pilī Hillerodā, Dānijā.
Pavairot aizliegts.

Tālāk dotā tabula palīdzēs tev mācīties
par Jēzus pieredzi, kad Viņš tika velna
kārdināts. Izstudē rakstvietas, kas dotas
tabulas kreisajā slejā. Pēc tam uzraksti,
ko Sātans lika Jēzum darīt, un apraksti,
kā Jēzus reaģēja uz attiecīgo
kārdinājumu. Studējot ievēro, ka
Džozefs Smits laboja izteikumus Mateja
4:5, 8, lai parādītu, ka Gars, nevis velns
aizveda Glābēju dažādajās vietās, kas
aprakstītas šajos pantos (skat. DžST
Mateja 4:5, 8 ).

Kā Sātans kārdināja Jēzu Kā Jēzus reaģēja uz kārdinājumu

Mateja 4:3–4

Mateja 4:5–7

Mateja 4:8–11

1. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz jautājumu: Ko
šie pieraksti liecina par velna kārdināšanas stratēģijām, lai liktu

mums grēkot?

Ievēro to, kas bija kopīgs Glābēja reakcijā uz katru kārdinājumu. Raksti, uz kuriem
atsaucās Glābējs, izskaidroja pareizo rīcību katra kārdinājuma gadījumā, un Viņš
pielietoja šajos Svētajos Rakstos mācītās patiesās mācības. No Glābēja piemēra mēs
varam mācīties šādu principu: Kad mēs atceramies un pielietojam patiesās
mācības, kas mācītas Svētajos Rakstos, mēs varam stāties pretī velna
kārdinājumiem. Tu vari pierakstīt šo principu savu Svēto Rakstu lappuses malā,
līdzās Mateja 4:3–11.

Padomā par šo principu un to, kādēļ ir svarīgi regulāri studēt Svētos Rakstus.
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Elders Ričards G. Skots, Divpadsmit apustuļu kvoruma loceklis, sniedza šādu
padomu par rakstvietu studēšanu un iegaumēšanu: „Esiet prātīgi, izmantojot
tehnoloģijas. Atzīmējiet savās ierīcēs svarīgākās rakstvietas un bieži tās pārlasiet.
Ja jūs, jaunieši, atkārtotu Svēto Rakstu pantus tikpat bieži, cik daži no jums sūta
īsziņas, jūs drīz vien iegaumētu simtiem Svēto Rakstu pantu. Šīs rakstvietas kļūs
par iespaidīgu iedvesmas avotu un nepieciešamības brīdī sniegs Svētā Gara

vadību” („Lai mājās valdītu miers” (vispārējās konferences runa), Ensign vai Liahona, 2013. g.
maijs, 30. lpp.).

Svētības no Svēto Rakstu studijām
Šogad viena no iespējām tev kā semināra studentam ir lasīt visu Jauno Derību. Svēto Rakstu
lasīšana stiprina tavas attiecības ar To Kungu. Prezidents Spensers V. Kimbals mācīja: „Es atklāju,
ka tad, kad savās attiecībās ar Dievu kļūstu paviršs un man liekas, ka Dievs mani nedzird un ar
mani vairs nerunā, esmu tālu projām. Kad es atkal iegrimstu Svētajos Rakstos, attālums starp
mums samazinās un garīgā saikne atgriežas” (Teachings of Presidents of the Church: Spencer W.
Kimball [2006], 67).

2. Savā studiju dienasgrāmatā izpildi šādu uzdevumu:

a. Vienā lappusē uzzīmē trīs ailes. Pirmajā ailē ieraksti trīs grēkus, kas visvairāk
varētu kārdināt jauniešus viņu vecumā. Otrajā ailē ieraksti veidu, kā Sātans
cenšas vilināt ļauties pirmajā ailē pierakstītajiem grēkiem. Tad atrodi
konkrētu Svēto Rakstu atsauci, kas māca patiesu mācību, kuru varētu
atsaukt atmiņā un pielietot tad, kad tiek justs kārdinājums ļauties
uzskaitītajiem grēkiem, un ieraksti šo atsauci trešajā ailē. (Apsver iespēju
izskatīt prasmīgi pārzināmās rakstvietas, piem., 1. Mozus 39:9 vai Mācības
un Derību 10:5.)

b. Uz atsevišķas lapas izraksti kādu rakstvietu, kuru tu atminēsies un pielietosi
nākamajā reizē, kad jutīsi kārdinājumu grēkot. Apsver iespēju iegaumēt
izvēlēto rakstvietu.

Mateja 4:12–17
Jēzus uzkavējas Galilejā
Pēc 40 dienām, ko Glābējs pavadīja tuksnesī (Mateja 4:11), un pirms Jāņa Kristītāja
ieslodzīšanas (Mateja 4:12) risinājās vairāki notikumi (skat. „Evaņģēliju saskaņa”).

Mateja 4:12–15 mēs uzzinām, ka pēc pieredzētā tuksnesī Glābējs devās uz Galileju
un apmetās Kapernaumas pilsētā. Matejs norādīja, ka Glābēja kalpošana Galilejā
piepildīja Jesajas pravietojumu (skat. Jesajas 9:1–2). Izlasi Mateja 4:16 un apsver
iespēju atzīmēt, par ko pravietoja Jesaja.

No šī pravietojuma mēs mācāmies, ka Jēzus Kristus nes gaismu to cilvēku
dzīvē, kuri mīt tumsībā. Turpinot studēt Mateja un citus evaņģēlijus, meklē, ko
Glābējs darīja Savas kalpošanas laikā.

Kā pierakstīts Mateja 4:17, Glābējs sāka sludināt grēku nožēlošanu, lai sagatavotos
debesu valstības (Viņa Baznīcas) nodibināšanai cilvēku vidū.
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Mateja 4:18–22
Jēzus aicina Pēteri un citus sekot Viņam
Aplūko attēlu, kurā Glābējs aicina Pēteri un Andreju, un ievēro, ko Pēteris un
Andrejs dara ar zvejas tīklu.

Lai gan citi cilvēki Pēteri un Andreju,
visticamāk, uzskatīja par vienkāršiem
zvejniekiem, Jēzus Kristus saskatīja viņu
lielo potenciālu un zināja, par ko viņi
var kļūt. Padomā par to, kā mēs
līdzināmies Pēterim un Andrejam.

Turpinot studēt Mateja 4. nodaļu,
meklē, kas mums ir jādara, lai mēs
kļūtu tādi, kādus mūs vēlas redzēt
Tas Kungs.

Izlasi Mateja 4:18–22, meklējot sarunas starp Glābēju un dažiem zvejniekiem.

Iztēlojies sevi kāda no šo vīru vietā. Padomā, kas tev būtu jāupurē, lai sekotu
Glābējam un palīdzētu Viņa pilnlaika darbā? Kādēļ tas varētu būt grūti?
____________________

Ievēro, kā šie zvejnieki — Pēteris, Andrejs, Jēkabs un Jānis — atsaucās Glābēja
aicinājumam. Ko viņu tūlītējā atbilde liecina par viņu raksturu?

Kas ir „cilvēku zvejnieki” (Mateja 4:19)? ____________________

Padomā, kādēļ šie vīri varētu paveikt vairāk laba savā dzīvē, būdami „cilvēku
zvejnieki”, nevis parasti zvejnieki.

No šo vīru piemēra mēs mācāmies šādu principu: Ja mēs nekavējoties atbildam
uz Glābēja aicinājumu — Viņam sekot, Viņš mūsu dzīves var padarīt
labākas, nekā mēs paši to spējam.

Elders Džozefs B. Virtlins, no Divpadsmit apustuļu kvoruma, uzdeva jautājumu
saistībā ar „tīkliem” mūsu dzīvē:

„Ja Glābējs jūs šodien aicinātu, vai jūs būtu tikpat gatavi atstāt savus tīklus
un sekot Viņam? …

Tīkli ir dažāda lieluma un dažādās formās. Tīkli, ko atstāja Pēteris, Andrejs,
Jēkabs un Jānis, bija taustāmi priekšmeti — darbarīki, kas viņiem palīdzēja
nopelnīt iztiku. …

Tīkls parasti tiek definēts kā lieta kaut kā noķeršanai. Šaurākā, taču svarīgākā
nozīmē mēs varētu definēt tīklu kā kaut ko, kas vilina mūs nesekot vai liedz mums sekot Jēzus
Kristus, dzīvā Dieva Dēla, aicinājumam.

Tīkli šajā kontekstā var būt mūsu darbs, mūsu vaļasprieki, mūsu izpriecas un, vairāk par visu,
mūsu kārdinājumi un grēki. Īsumā — tīkls var būt jebkas, kas velk mūs prom no mūsu attiecībām
ar mūsu Debesu Tēvu vai no Viņa atjaunotās Baznīcas” („Follow Me”, Ensign, 2002. g.
maijs, 15. lpp.).
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3. Balstoties uz eldera Virtlina sniegto „tīklu” definīciju, savā studiju
dienasgrāmatā ieraksti 3–4 piemērus tam, kā mūslaiku „tīkli” var

traucēt mūsdienu cilvēkiem nekavējoties atsaukties Glābēja aicinājumiem —
sekot Viņam.

Prezidents Ezra Tafts Bensons mācīja par svētībām, kuras var gūt, sekojot
Glābējam: „Tie vīrieši un sievietes, kas nodos savu dzīvi Dieva rokās, atklās, ka
Viņš var paveikt viņu labā vairāk, nekā viņi spētu paši saviem spēkiem. Viņš
padziļinās viņu prieku, paplašinās viņu sapratni, atdzīvinās viņu prātu, stiprinās
viņu muskuļus, pacilās viņu garu, vairos viņu svētības un iespējas, mierinās viņu
dvēseli, palīdzēs iegūt draugus un piepildīs ar mieru. Ikviens, kurš zaudēs savu

dzīvību kalpošanā Dievam, atradīs mūžīgo dzīvi” („Jesus Christ — Gifts and Expectations”,
Ensign, 1988. g. dec., 4. lpp.).

4. Savā studiju dienasgrāmatā atbildi uz šādiem jautājumiem:

a. Kad tu vai kāds, kuru tu pazīsti, ir piedzīvojis līdzīgas svētības, pateicoties
tam, ka ir atteicies no pasaulīgām raizēm, lai sekotu Glābējam?

b. Pārdomājot svētības, kuras saņemam no sekošanas Glābējam, kāpēc,
tavuprāt, ir svarīgi nekavējoties atbildēt Glābēja aicinājumam —
sekot Viņam?

Apsver iespēju nospraust mērķi — īstenot vienu veidu, kā Tu vari labāk atsaukties
Glābēja aicinājumam — sekot Viņam.

Mateja 4:23–25
Jēzus staigā pa Galileju mācot, sludinot un dziedinot
Izlasi Mateja 4:23–25 apsver iespēju atzīmēt Glābēja darbus.

Studējot četrus evaņģēlijus, tu mācīsies par konkrētiem gadījumiem, kad Glābējs
Savas laicīgās kalpošanas laikā mācīja, sludināja un dziedināja.

5. Savā studiju dienasgrāmatā, zem šīs dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju Mateja 4. nodaļu un pabeidzu to (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu skolotāju:
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Jēzus māca Kalna sprediķi

2. DAĻA: 4. DIENA

Mateja 5. nodaļa
Ievads
Mateja 5.–7. nodaļa ietver sprediķi, ko Glābējs teica Savas kalpošanas sākumā.
Tagad to sauc par Kalna sprediķi. Šī mācību stunda aptver Mateja 5. nodaļu, kas
ietver Glābēja mācītos principus, kas vada uz laimi. Vēl Viņš pavēlēja Saviem
mācekļiem rādīt taisnīgu priekšzīmi un mācīja augstāko likumu.

Mateja 5:1–12
Glābējs sāk Kalna sprediķi, mācot Svētīgumus
Kā tu atbildētu uz šādiem jautājumiem:
Vai tu esi laimīgs? Kāpēc — jā, vai
kāpēc – nē? ____________________

Atzīmē, ko par laimi ir sacījis prezidents
Dīters F. Uhtdorfs no Augstākā
prezidija:

„Mūs tik bieži pārņem ilūzija, ka tas, kas mums sniegtu laimi, ir mums
nesasniedzams — labāka ģimeniskā vide, labāks finansiālais stāvoklis vai grūta
pārbaudījuma beigas.

… Ārējie apstākļi patiesībā ir nebūtiski un tie nenosaka mūsu laimi.

Mēs esam būtiski. Mēs nosakām mūsu laimi” („Par nožēlu un apņemšanos”
(vispārējās konferences runa), Ensign vai Liahona, 2012. g. nov., 23. lpp.).

Studējot Mateja 5. nodaļu, meklē principus, kas tev var palīdzēt saprast to, kas
sniedz patiesu laimi.

Rūpīgi izlasi Mateja 5:3–11, pievēršot uzmanību vārdam, kas atkārtojas katra panta
sākumā. (Tu varētu atzīmēt vārda svētīgi definīciju, kas dota saistībā ar Mateja 5:3.)

Tāpēc, ka svētīgs tiek tulkots no latīņu valodas vārda beatus (svētlaimīgs), kas nozīmē
veiksmīgs vai laimīgs, šie panti bieži vien tiek saukti par Svētīgumiem.

Kad Jēzus Kristus apmeklēja nefijiešus, Viņš teica sprediķi, kas bija līdzīgs Kalna
sprediķim Mateja 5. nodaļā. Sava sprediķa nefijiešiem priekšvārdā Glābējs
paskaidroja, ka mēs nākam pie Viņa caur kristībām un Svētā Gara saņemšanu (skat.
3. Nefija 12:1–2). Svētīgumi, kas atrodami Mateja 5:1–12 un 3. Nefija 12:1–12,
sniedz mums ceļu, lai mēs zinātu to, kā nākt pie Viņa.

Izlasi 3. Nefija 12:3–6, meklējot, kā Tā Kunga vēstījums šajos pantos sniedz lielāku
izpratni par rakstvietām Mateja 5:3–6.

1. Izvēlies vienu no Svētīgumiem Mateja 5:3–12. Savā studiju
dienasgrāmatā uzraksti īsu runu par šo Svētīgumu. (Tu varētu

pievienot atziņas no 3. Nefija 12. nodaļas.) Savā runā iekļauj šādu informāciju:
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a. Svētība, kas mums tiek apsolīta, ja dzīvojam pēc šī Svētīguma.

b. Iesaki konkrētus veidus, kā mēs varam dzīvot saskaņā ar šo Svētīgumu.

c. Paskaidro, kā, dzīvojot saskaņā ar šo Svētīgumu, mēs varam kļūt laimīgi. Tu
varētu dalīties kādā pieredzē no savas dzīves, kas atspoguļo, kā šis
Svētīgums ir sniedzis tev laimi.

Iespējams, ka esi pamanījis, ka katrs no Svētīgumiem māca par Jēzus Kristus
īpašībām. Dzīvojot saskaņā ar šīm mācībām, mēs varam kļūt līdzīgāki Viņam.
Mateja 5. nodaļā mēs mācāmies, ka, attīstot Kristum piemītošās īpašības, mēs
kļūsim laimīgāki.

Izvēlies kādu īpašību no viena Svētīguma un nospraud mērķi, kas tev palīdzēs
attīstīt šo īpašību.

Mateja 5:13–16
Jēzus Kristus aicina Savus mācekļus rādīt taisnīgu piemēru
Padomā par kādu sev pazīstamu cilvēku, piemēram, par kādu ģimenes locekli vai
draugu, kurš varētu tikt svētīts, ja tuvotos Debesu Tēvam. Turpinot studēt
Mateja 5. nodaļu, pievērs uzmanību principiem, pēc kā tu varētu vadīties, mēģinot
palīdzēt šim cilvēkam.

Izveido sarakstu ar visiem sāls
pielietojuma veidiem, ko vari
iedomāties. ____________________

Papildini savu sarakstu pēc tam, kad esi
izlasījis eldera Karlosa E. Aseja no
Septiņdesmitajiem teikto par sāli:

„[Sāls] ir būtisks veselībai; lai ķermeņa šūnas dzīvotu un darbotos, tajās jābūt
sālim. Tam piemīt antiseptiskas jeb pretmikrobu īpašības. Tas ir konservants. Tas ir
daudzu ēdienu un pārtikas produktu sastāvā. Tiek lēsts, ka sālim ir vairāk nekā
četrpadsmit tūkstoš pielietojumu. …

… [Sālim] … ir garša, … tas ir tīrs, nepiesārņots un noderīgs. Šādi sāls saglabā
garšu, dziedē un pilda citas noderīgas funkcijas” („Salt of the Earth: Savor of

Men and Saviors of Men”, Ensign, 1980. g. maijs, 42. lpp.).

Izlasi Mateja 5:13 un pievērs uzmanību, kam Glābējs pielīdzināja sāli.

Apdomā, kā Jēzus Kristus mācekļi var parādīt laba sāls īpašības.

Saskaņā ar 13. pantu, kas notiks, ja sāls kļūst nederīga?

Vārds nederīga attiecas ne tikai uz sāls garšu, bet arī uz tā unikālajām īpašībām, kas
to padara par dziedēšanas un konservēšanas līdzekli.

Kas, tavuprāt, var likt sālim zaudēt savu garšu? ____________________
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Sāls kļūst nederīgs, ja tas tiek sajaukts ar citām vielām (piemēram, netīrumiem) un
kļūst piesārņots.

Ja sāls simbolizē Jēzus Kristus mācekļus, ko varētu simbolizēt netīrumi vai kāds cits
piesārņotājs?

No Glābēja mācībām mēs apgūstam: ja mēs esam pasaules grēku aptraipīti, mēs
nevaram būt citiem par svētību. Tu vari pierakstīt šo principu uz lappuses malas
savos Svētajos Rakstos, līdzās Mateja 5:13.

Elders Asejs deva padomu, lai mums palīdzētu izvairīties no tā, ka tiekam
pasaules grēku aptraipīti: „Es vēlos piedāvāt šīs vienkāršās vadlīnijas … kā
līdzekļus, lai saglabātu savu garšu. Ja tas nav tīrs, nedomājiet par to; ja tas nav
patiess, nerunājiet par to; ja tas nav labs, nedariet to” („Salt of the
Earth”, 42–43).

Apdomā, ko tu jau šodien vari darīt, lai netiktu pasaules grēku aptraipīts. Atceries,
ka caur ticību Jēzum Kristum un grēku nožēlošanu tu vari tapt attīrīts no visiem
grēkiem, ko tu varētu būt pastrādājis.

Izlasi Mateja 5:14–16 un pievērs uzmanību tam, kā Glābējs salīdzināja Savus
mācekļus ar sveci. (Mateja 5:14–16 ir prasmīgi pārzināmā rakstvieta. Tu to vari kaut
kā īpaši atzīmēt, lai pēcāk viegli varētu atrast.)

Prasmīgi pārzināmā rakstvieta — Mateja 5:14–16
2. Savā studiju

dienasgrāmatā uzzīmē
vienkāršu sveci un atbildi uz šādiem
jautājumiem:

a. Ko nozīmē — lai jūsu
gaisma spīd?

b. Kādēļ, tavuprāt, ir svarīgi
paklausīt Tā Kunga pavēlei
Mateja 5:14–16 — rādīt taisnīgu
piemēru?
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Rakstvietu prasmīgas apgūšanas resursi
Tu varētu iepazīt rakstvietu prasmīgas apgūšanas resursus, kas pieejami vietnē LDS.org. Šajos
resursos ir ietvertas prasmīgi pārzināmo rakstvietu kartītes, grāmatzīmes, mācīšanās aktivitātes
un mobilo ierīču un interneta lietotnes. Šie resursi var tev palīdzēt prasmīgi apgūt šīs rakstvietas.

Saskaņā ar šiem pantiem, mēs mācāmies, ka mūsu taisnīgais piemērs var
palīdzēt mudināt citus tuvoties Debesu Tēvam. Tu vari pierakstīt šo principu
savos Svētajos Rakstos.

3. Savā studiju dienasgrāmatā atbildi uz jautājumu: Vai kāds, rādot
taisnīgu piemēru, ir tev palīdzējis tuvoties Debesu Tēvam?

Apdomā, ko tu vari darīt, lai kļūtu par labāku piemēru savai ģimenei un draugiem.

Mateja 5:17–48
Jēzus Kristus māca Saviem mācekļiem, kā kļūt tikpat pilnīgiem, kāds ir Debesu Tēvs
Mateja 5:17–20 pierakstīts, ka Jēzus Kristus mācīja, ka Viņš nenāca, lai iznīcinātu vai
atbrīvotos no kādām Mozus likuma mūžīgajām patiesībām. Drīzāk Viņš bija nācis,
lai atjaunotu evaņģēlija pilnību, kas bija zudusi ļaunuma un atkrišanas dēļ, lai
izlabotu nepatiesās mācības un lai piepildītu Vecās Derības praviešu pravietojumus.

Mateja 5:21–48 Glābējs runāja par vairākiem likumiem un tradīcijām, ko jūdi
izdomāja vai pielika klāt Mozus likumam. Paskaidrojot likumu patieso nozīmi, Viņš
mācīja augstāku veidu, kā dzīvot. Dieva valstības locekļiem ir jādzīvo saskaņā ar šo
augstāko likumu. Lai palīdzētu tev atpazīt, ko Jēzus Kristus mācīja Saviem
mācekļiem par augstāko likumu, aizpildi tālāk doto savienošanas uzdevumu:

Dzīvošana tikai pēc likuma burta Kā būtu jādzīvo Jēzus Kristus
mācekļiem

____„Tev nebūs nokaut” (skat. Mateja 5:21–26).

____„Tev nebūs laulību pārkāpt” (skat. Mateja
5:27–30).

____Ja vien tev ir šķiršanās „raksts”, tu vari šķirties no
savas sievas (skat. Mateja 5:31–32).

____Turi tikai tos zvērestus, ko esi devis Tā Kunga vārdā
(skat. Mateja 5:33–37).

____„Aci pret aci un zobu pret zobu” (skat. Mateja
5:38–42).

____Tev ir jāmīl tikai tavs tuvākais (skat. Mateja
5:43–47).

a. Tev nevajag zvērēt; pietiek ar taviem
vārdiem.

b. Mīli savus ienaidniekus.

c. Nešķiries, izņemot laulības
pārkāpšanas dēļ.

d. Nedusmojies.

e. Pagriez otru vaigu.

f. Nepārkāp laulību savā sirdī, ļaujoties
miesaskārīgām domām.

4. Pārskati patiesās mācības, kuras apguvi šīs stundas laikā. Savā
studiju dienasgrāmatā, atsevišķās rindiņās, ieraksti vārdus: Sākt,

Beigt un Turpināt. Izvērtē savu dzīvi un izvēlies vienu lietu, ko tu varētu sākt
darīt, vienu lietu, ko tu varētu pārtraukt darīt, un vienu lietu, ko tu varētu
turpināt darīt, lai pielietotu to, ko apguvi šajā stundā. Līdzās atbilstošajam
vārdam savā studiju dienasgrāmatā uzraksti, ko tu esi izvēlējies sākt un ko tu esi

2.  DAĻA,  4 . DIENA:

43



izvēlējies turpināt darīt. Pieliec krustiņu pie vārda Beigt, lai parādītu, ka tu esi
izvēlējies kaut ko, ko tu varētu pārtraukt darīt.

5. Savā studiju dienasgrāmatā, zem šīs dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju Mateja 5. nodaļu un pabeidzu to (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu skolotāju:
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3. DAĻA: 1. DIENA

Mateja 6.–7. nodaļa
Ievads
Jēzus Kalna sprediķis turpinās Mateja 6.–7. nodaļā. Šajā sprediķa daļā Viņš mācīja,
ka ir taisnīgi jāziedojas, lai labpatiktu mūsu Debesu Tēvam. Vēl Viņš deva Saviem
mācekļiem norādījumu — vispirms dzīties pēc Dieva valstības.

Mateja 6:1–18
Glābējs māca Saviem mācekļiem darīt taisnīgus darbus
Apdomā šādus jautājumus: Vai tu esi kādreiz paveicis ko labu nepareizu iemeslu
dēļ? Ja tā bija, kas tevi motivēja to darīt?

Izvērtē savu dzīvi
Kad mēs atvēlam laiku tam, lai godīgi izvērtētu, cik atbilstoši mēs dzīvojam pēc kāda no
evaņģēlija principiem, mēs dodam Svētajam Garam iespēju palīdzēt mums atskārst, ko darām
labi un kā varam kļūt labāki. Izvērtējot savu dzīvi, centies iegūt Svētā Gara vadību un būt
pilnīgi godīgs.

Izlasi Mateja 6:1–2, meklējot, kas, saskaņā ar Glābēja teikto, ir nepareizs motīvs
taisnīgai rīcībai.

Mīlestības dāvanas ir reliģiskas ziedošanās darbi, piem., rūpes par nabadzīgajiem.
Saskaņā ar šiem pantiem, kāpēc daži cilvēki dod mīlestības dāvanas?
____________________

Ievēro, ka Glābējs nosauca šos cilvēkus par „liekuļiem”, kas tulkojumā no grieķu
valodas attiecas uz tādiem cilvēkiem, kas izliekas.

Izlasi Mateja 6:3–4, meklējot, ko Glābējs mācīja par to, kā Viņa mācekļiem ir jādara
taisnīgi darbi. Tu vari atzīmēt Glābēja solījumu tiem, kas veic taisnības darbus
pareizu iemeslu dēļ.

Kalpot slepenībā nozīmē, ka mēs nemanāmi kalpojam citiem bez liekām fanfarām
vai tiekšanās pēc kāda veida labuma. Nemanāma kalpošana citiem, par ko neviens
nekad neuzzina, izņemot to, kas kalpoja, un to, kam tika kalpots, ir ļoti svarīga.

Aizpildi tālāk doto izteikumu, lai atpazītu principu, ko mēs varam apgūt no Glābēja
mācībām: Ja mēs veicam taisnīgus darbus, lai labpatiktu Debesu Tēvam, nevis
gūtu citu cilvēku uzmanību, tad Viņš ____________________.

Frāze „atmaksās tev atklāti” varētu nozīmēt, ka Debesu Tēvs var mūs svētīt gan
laicīgajā, gan garīgajā ziņā, ko citi varētu redzēt vai neredzēt, taču ko mēs viegli
varam atpazīt, saņemot svētību.

Izlasi Mateja 6:5–6 un Mateja 6:16–18, meklējot piemērus, kurus Glābējs izmantoja,
lai ilustrētu principu, ka mums jāveic taisnības darbi, lai labpatiktu Debesu Tēvam.
Frāzes „saīguši” un „dara savus vaigus nejaukus” 16. pantā attiecas uz cilvēkiem,
kas ārēji izrāda, ka viņi gavē.
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Publiskas lūgšanas nav sliktas, un ne visām lūgšanām jātiek veiktām slepenībā.
Lūgšana un citi reliģiski paradumi var notikt publiski, ja vien tie ir sirsnīgi un ar
patiesu ziedošanos, un saskaņā ar pareiziem Baznīcas paradumiem.

1. Savā studiju dienasgrāmatā apraksti kādu gadījumu, kad tu esi
veicis taisnīgu ziedošanos, — piemēram, lūdzis vai gavējis —, lai

labpatiktu Debesu Tēvam. Uzraksti, kā tu sajuties svētīts par savu patieso
pielūgšanu.

Mateja 6:7–15 Glābējs deva norādījumus un paraugu tam, kā pareizi jālūdz. Viņa
lūgšanas piemērs ir pazīstams kā Tā Kunga lūgšana. Izlasi šos pantus, meklējot,
kādus vēl patiesus principus tu vari mācīties par lūgšanu no Tā Kunga piemēra.

Apsver iespēju atrast kādu klusu, noslēgtu vietu, kur lūgt balsī, un paud Debesu
Tēvam sirsnīgu lūgšanu. Kādas atšķirības tu saskatīji starp lūgšanu klusībā un
lūgšanu balsī? Vai, lūdzot balsī, tu varēji labāk koncentrēties?

2. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uzraksti dažas atziņas, kas
gūtas, studējot Mateja 6:7–15, kas varētu tev palīdzēt būt

efektīvākam savās personīgajās lūgšanās.

Mateja 6:19–24
Jēzus Kristus māca Saviem mācekļiem krāt mantas debesīs
Dārgumi ir jebkas, kam mēs piešķiram lielu vērtību.

Izlasi Mateja 6:19–21, meklējot, kādas
mantas Glābējs mācīja meklēt Saviem
mācekļiem.

Kādas atšķirības, saskaņā ar Glābēja
vārdiem, piemīt mantām, kas glabātas
uz zemes, un mantām, kas glabātas
debesīs?

Tālāk sniegtajā tabulā ieraksti trīs
piemērus mantām, ko cilvēki varētu krāt šeit, uz Zemes, un trīs piemērus mantām,
ko mēs varētu krāt debesīs.

Mantas uz Zemes Mantas debesīs

Izlasi Mateja 6:22–24, meklējot, ko Glābējs mācīja par to, kā mēs varam krāt mantu
debesīs.

Džozefa Smita veiktais Mateja 6:22 tulkojums palīdz mums saprast, ka Glābējs
mācīja: lai mēs krātu mantas debesīs, mums ir jāvērš savas acis „vienīgi uz Dieva
godību” (Džozefa Smita tulkojums, Mateja 6:22), kas nozīmē mūsu un Dieva
perspektīvas un gribas saskaņošanu.
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No Mateja 6:24 pēdējā teikuma mēs mācāmies šādu patiesu principu, kas mums var
palīdzēt atcerēties krāt mantas debesīs: Mēs nevaram kalpot gan Dievam, gan
mantai. Vārds mamons attiecināms uz bagātībām un pasaulīgumu.

3. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz jautājumu:
Kāpēc, tavuprāt, mēs nevaram vienlaicīgi kalpot Dievam

un mantai?

Izvērtē savu dzīvi un padomā par kādu piemēru tam, kā pievēršanās kaut kam
pasaulīgam var novērst tevi no kalpošanas Dievam un mantas krāšanas debesīs.

Mateja 6:25–34
Glābējs dod norādījumus Saviem mācekļiem — vispirms tiekties pēc Dieva valstības
Kā pierakstīts Mateja 6:25–34, Glābējs deva norādījumus Saviem mācekļiem —
nenodoties rūpēm par savām pamatvajadzībām. Džozefa Smita veiktais Mateja
6:25–27 tulkojums palīdz mums saprast, ka Viņš runāja tieši par tiem, kas sludina
Viņa evaņģēliju (skat. Joseph Smith Translation, Matthew 6:25–27).

Izlasi Mateja 6:31–34, nosakot principu, kas Glābēja mācekļiem vispirms bija
jāmeklē viņu dzīvē. (Ievēro formulējumu Džozefa Smita veiktajā tulkojumā, kas
aizstāj šī panta pirmo daļu ar vārdiem: „Tādējādi nemeklējiet šīs pasaules lietas, bet
dzenieties vispirms celt Dieva valstību un nodibināt Viņa taisnīgumu”.)

Kādu principu mēs varam mācīties no Mateja 6:33? ____________________

„Dieva valstības” (Mateja 6:33) attiecas uz Jēzus Kristus Baznīcu tolaik un pašlaik.
Mūsdienās tas attiecas uz Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, kas tika
atjaunota, lai sagatavotu Debesu Tēva bērnus Viņa valstībai Debesīs — celestiālajai
valstībai.

Tālāk dotais prezidenta Ezras Tafta Bensona izteikums var palīdzēt tev saprast, kā
pielietot šo principu tavā dzīvē.

„Mums jāliek Dievs pirmajā vietā mūsu dzīvē — augstāk par visu citu. Viņam ir
jābūt pirmajā vietā. …

Kad mēs izvirzām Dievu pirmajā vietā, visas pārējās lietas atrod savu vietu vai
atkrīt no mūsu dzīves. Mīlestība pret To Kungu nosaka, kam mēs pieķeramies, kā
pavadām laiku, ar kādām interesēm aizraujamies un kā nosakām savas
prioritātes.

Savā dzīvē mums vajadzētu likt Dievu pāri visam” („The Great Commandment—Love the Lord”,
Ensign, 1988. g. maijs, 4. lpp.).

4. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz jautājumu: Kad
tu esi pieredzējis Debesu Tēva svētības, tiecoties likt Viņu pirmajā

vietā savā dzīvē?

Mateja 7:1–5
Jēzus Kristus māca Savus mācekļus par taisnīgu tiesāšanu
Izlasi Mateja 7:1–2, meklējot, ko Glābējs mums mācīja par tiesāšanu.
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Mateja 7:1 bieži vien tiek pārprasts tajā nozīmē, ka mums nekad nevajadzētu tiesāt.
Tomēr no Džozefa Smita tulkojuma mēs uzzinām, ka Jēzus Kristus mācīja to, ka
mums vajadzētu tiesāt taisnīgu tiesu.

Ko, tavuprāt, nozīmē — tiesāt taisnīgi? ____________________

Izlasi Mateja 7:3–5 un apdomā Glābēja izmantoto līdzību, lai mācītu mums, kā
izvairīties no citu cilvēku netaisnīgas tiesāšanas (skat. arī Jāņa 7:24).

Elders Dalins H. Oukss izskaidroja dažādus tiesāšanas veidus:

„Esmu juties apmulsis, ka dažās rakstvietās mums tiek pavēlēts netiesāt, bet
citas mums norāda, ka mums vajadzētu tiesāt, un pat pasaka, kā to darīt. Taču,
studējot šīs rakstvietas, es esmu nācis pie pārliecības, ka šie šķietami pretrunīgie
norādījumi ir saskanīgi, ja mēs tos uzlūkojam ar mūžības perspektīvu. Būtiski ir
saprast, ka pastāv divu veidu spriedumi: galīgie spriedumi, kurus mums ir
aizliegts pieņemt, un vērtējošie spriedumi, kas mums ir jāpieņem, taču vadoties

vienīgi pēc taisnīgiem principiem. …

Pretstatā tam, ka Svētie Raksti aizliedz mirstīgajiem pieņemt galīgos spriedumus, mirstīgajiem
tiek prasīts pieņemt spriedumus, kurus es saucu par „vērtējošiem spriedumiem”. Šie spriedumi ir
būtiski, lai tiktu pielietota cilvēka rīcības brīvība. …

Mēs visi veicam spriedumus, kad izvēlamies savus draugus, kad izvēlamies, kā pavadīt laiku un
tērēt naudu, un, protams, kad izvēlamies dzīvesbiedru uz mūžību. …

Mums būtu jāuzmanās, lai vērtējošie spriedumi, ko pieņemam, būtu taisnīgi. Pieņemot lēmumus,
mums vajadzētu lūgt Gara vadību. Spriedumus mums vajadzētu pieņemt vienīgi pašiem. Kad vien
iespējams, mums vajadzētu atturēties no spriedumu pieņemšanas, līdz mums ir atbilstošas
zināšanas par faktiem. Cik vien iespējams, mums vajadzētu tiesāt apstākļus, kuros cilvēki ir
nonākuši, nevis pašus cilvēkus. Visos mūsu spriedumos mums vajadzētu vadīties pēc taisnīgiem
standartiem. Un tajā visā mums vajadzētu atcerēties bausli — piedot” („Judge Not’ and
Judging”, Ensign, 1999. g. aug., 7., 9., 13. lpp.).

Prezidents Dīters F. Uhtdorfs no Augstākā prezidija izteicās par Mateja 7:3–5:

„Šķiet, ka šis stāsts par baļķi un skabargu ir cieši saistīts ar mūsu nespēju
pietiekami skaidri paskatīties pašiem uz sevi. Es nezinu, kā tas nākas, ka mēs tik
labi protam saskatīt un ieteikt risinājumus citu cilvēku problēmām, ja mums bieži
ir grūti apzināties pašiem savējās.

Pirms dažiem gadiem ziņās stāstīja par kādu vīrieti, kurš uzskatīja: ja ieziedīs seju
ar citrona sulu, tad kameras viņu neredzēs. Tā nu viņš noklāja savu seju ar citrona

sulu un devās aplaupīt divas bankas. Tā kā viņa fotoattēlu parādīja vakara ziņu izlaidumā,
nepagāja ilgs laiks, līdz viņu arestēja. Kad policija parādīja šim vīrietim video novērošanas
kameru ierakstus, viņš nespēja noticēt savām acīm. „Bet man taču uz sejas bija citrona sula!”
viņš iebilda. [Skat. Errol Morris, „The Anosognosic’s Dilemma: Something’s Wrong but You’ll
Never Know What It Is’ (Part 1), New York Times, 2010. g. 20. jūn.;
opinionator.blogs.nytimes.com/2010/06/20/the-anosognosics-dilemma-1.]

Kad kāds Kornela Universitātes zinātnieks dzirdēja par šo atgadījumu, viņš bija pārsteigts par to,
ka cilvēks var tik lielā mērā neapzināties savu nekompetenci. Lai noteiktu, vai šī ir vispārēji
izplatīta problēma, divi pētnieki uzaicināja koledžas studentus aizpildīt vairākus testus, vērtējot
dažādas dzīvē nepieciešamās iemaņas, un tad lūdza viņiem novērtēt savu sniegumu. Studenti,
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kuriem bija vāji rezultāti, savu sniegumu novērtēja visneprecīzāk, — daži no viņiem domāja, ka
viņu rezultāti ir pat piecreiz augstāki, nekā patiesībā. [Skat Justin Kruger un David Dunning,
„Unskilled and Unaware of It: How Difficulties in Recognizing One’s Own Incompetence Lead to
Inflated Self-Assessments”, Journal of Personality and Social Psychology, 1999. g. dec.,
1121.–1134. lpp.]

Šis pētījums ir atkārtots daudzkārt, atkal un atkal nonākot pie viena un tā paša secinājuma:
daudziem no mums ir grūti saredzēt sevi tādus, kādi patiesībā esam, un pat veiksmīgi cilvēki
pārvērtē savu ieguldījumu, pietiekami nenovērtējot citu cilvēku veikumu. [Skat. Marshall
Goldsmith, What Got You Here Won’t Get You There (2007. g.), 3. nodaļa.]

Ja mēs pārvērtējam savu auto vadīšanas prasmi vai to, cik tālu varam aizsist golfa bumbiņu, tas
varbūt arī nav tik būtiski. Taču, ja mēs sākam uzskatīt, ka mūsu devums mājās, darbā un baznīcā
ir lielāks, nekā patiesībā, mēs akli palaižam garām būtiskas svētības un vispusīgas iespējas
pilnveidoties” („Vai tas esmu es, Kungs?” Ensign vai Liahona, 2014. g. nov., 56–57).

Mateja 7:6–14
Glābējs māca tiekties pēc personīgās atklāsmes
Džozefa Smita veiktais Mateja 7:6 tulkojums mums palīdz saprast, ka Jēzus Kristus
aicināja Savus mācekļus doties pasaulē sludināt. Viņiem bija jāmāca grēku
nožēlošana, bet jāpatur valstības noslēpumi pie sevis. Citiem vārdiem, viņiem
nevajadzēja apspriest svētas lietas ar cilvēkiem, kuri nebija gatavi tās uzklausīt.
(Skat. DžST, Mateja 7:9–11 Svēto Rakstu ceļvedī.)

Saskaņā ar Džozefa Smita tulkojumu, Mateja 7:7 sākas ar frāzi: „Sakiet viņiem,
lūdziet Dievam”. Izlasi 7. pantu, sākot ar šo frāzi, pievēršot uzmanību tam, ko
Glābējs lika Saviem mācekļiem mācīt.

No šī panta mēs mācāmies šādu principu: Kad mēs savos patiesības meklējumos
lūdzam, meklējam un klauvējam, Debesu Tēvs atbildēs un svētīs mūs ar
personīgu atklāsmi.

Kas mums, saskaņā ar vārdiem — lūgt, meklēt, un klauvēt — ir jādara, lai saņemtu
personīgu atklāsmi? ____________________

Padomā par kādu gadījumu, kad, pateicoties lūgšanai, meklēšanai un klauvēšanai,
tu saņēmi personīgu atklāsmi.

Kā pierakstīts Mateja 7:9–11, Glābējs mācīja, ka, tāpat kā mīlošs tēvs nedos akmeni
vai čūsku savam dēlam, kad tas prasa maizi vai zivi, arī Debesu Tēvs neliegs
personīgās atklāsmes dāvanu Saviem bērniem, kuri to lūdz un pienācīgi meklē.

Izlasi Mateja 7:12–14, pievēršot uzmanību papildu patiesajai mācībai, ko Glābējs
lika mācīt Saviem mācekļiem. Vārds šaurs šajā rakstvietā ir pretstats vārdam taisns.

Mateja 7:15–27
Glābējs apsola glābšanu tiem, kuri pildīs Tēva gribu
Mini vairākas idejas, kas pasaulē ir plaši pieņemtas, bet ir pretrunā ar Debesu Tēva
ieceri. ____________________

Padomā par to, kāpēc tev būtu svarīgi saprast, vai kāds cilvēks vai kāda grupa
veicina ideju, kas ir pretrunā ar Debesu Tēva ieceri.
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Izlasi Mateja 7:15, meklējot Tā Kunga brīdinājumu Viņa mācekļiem.

Elders M. Rasels Balards, Divpadsmit apustuļu kvoruma loceklis, brīdināja par
viltus praviešiem mūsdienās, kas ir „gan vīrieši, gan sievietes, kas sevi paši ir
iecēluši par Baznīcas doktrīnu pasludinātājiem”, kā arī „tie, kuri runā un izdod
rakstus pret Dieva patiesajiem praviešiem un kas aktīvi cenšas iegūt
jaunpievērstos, bezkaunīgi ignorējot to cilvēku mūžīgo labklājību, kurus viņi ir
ievilinājuši” („Beware of False Prophets and False Teachers”, Ensign, 1999. g.

nov., 63. lpp.).

Izlasi Mateja 7:16–20, pievēršot uzmanību vienam veidam, kā mēs varam atpazīt
viltus pravieti vai viltus skolotāju.

No šiem pantiem mēs mācāmies šādu patiesu principu: Mēs varam atšķirt viltus
praviešus pēc viņu darbiem. Līdzīgi tam, kā mēs nosakām, kuram augam pieder
kuri augļi, mēs varam atpazīt viltus praviešus un skolotājus pēc viņu mācībām,
rīcības un idejām.

Kādi, tavuprāt, varētu būt viltus praviešu augļi? ____________________

Izlasi Mateja 7:21–27, meklējot, ko Glābējs mācīja par to, cik svarīgi ir dzīvot
saskaņā ar Viņa mācībām. Ņem vērā, ka Džozefa Smita tulkojumā izteikums
23. pantā ir izmainīts no „Es jūs nekad neesmu pazinis” uz „jūs Mani nekad neesat
pazinuši” (skat. Joseph Smith Translation, Matthew 7:33).

5. Savā studiju dienasgrāmatā ieraksti, kā tu pielietosi savā dzīvē vienu
vai vairākus principus, ko tu iepazini šajā stundā.

6. Savā studiju dienasgrāmatā, zem šīs dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju Mateja 6.–7. nodaļu un pabeidzu šo stundu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu skolotāju:
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3. DAĻA: 2. DIENA

Mateja 8.–10. nodaļa
Ievads
Kad Jēzus ceļoja pa Galileju, Viņš veica daudzus brīnumus. Vēl Viņš aicināja
Divpadsmit apustuļus un deva viņiem varu un norādījumus, un sūtīja tos kalpot
cilvēkiem.

Mateja 8:1 – 9:34
Jēzus veica daudzus brīnumus
Ja tu zinātu, ka Glābējs šodien apmeklēs tavu pilsētu vai mazpilsētu, ko tu vestu pie
Viņa, lai dziedinātu? Kāpēc?

Izlasi trīs rakstvietas no tālāk sniegtās Svēto Rakstu kopas, meklējot dažādos
brīnumus, ko veica Jēzus: Mateja 8:1–4; Mateja 8:5–13; Mateja 8:14–15; Mateja
8:28–32; Mateja 9:1–8; Mateja 9:18–19, 23–26; Mateja 9:20–22; Mateja 9:27–31;
Mateja 9:32–33.

Vai tu pamanīji lielo varu, kas bija Jēzum? Viņam ir vara pār Zemes elementiem,
dziedināt slimos un izdzīt ļaunos garus.

No šiem pierakstiem mēs mācāmies, ka Jēzus var dziedināt mūs no mūsu
nepilnībām un slimībām.

Nepilnība ir kāda saslimšana, vājums vai vājība. Apdomā, kā Glābējs var mūs
dziedināt vai stiprināt mūsu vājības, ja Viņa šodien nav starp mums fiziskā veidā.

Mateja 9:35 – 10:8
Jēzus Kristus aicina Divpadsmit apustuļus
Ja iespējams, dodies uz LDS.org un aplūko attēlus ar pašreizējiem Baznīcas
apustuļiem, tajā skaitā arī Augstāko prezidiju (vai sameklē viņu attēlus žurnāla
Ensign vai Liahona konferences izdevumā).

Kas šos vīrus padara unikālus starp visiem uz Zemes dzīvojošajiem cilvēkiem?

Studējot Mateja 9:35 – 10:8, meklē patiesas mācības par apustuļu lomu un tām
svētībām, kuras viņi var nest mūsu dzīvē.

Izlasi Mateja 9:35, meklējot, ko Jēzus darīja papildu dziedināšanai. Tu vari pasvītrot
to, ko atrodi.

Jēzum sludinot evaņģēliju un veicot brīnumus visā Jūdejā, pieauga Viņa sekotāju un
apbrīnotāju skaits.

Izlasi Mateja 9:36–38, meklējot, ko Glābējs uzrunāja, sakot, ka Viņam nepieciešama
viņu palīdzība, lai kalpotu visiem tiem, kas Viņam sekoja.

Izlasi Mateja 10:1–4, meklējot, ko Jēzus darīja, lai apmierinātu ļaužu vajadzības. Tu
varētu atzīmēt to, ko esi uzgājis. No šī pieraksta mēs mācāmies, ka Jēzus Kristus
aicina apustuļus un piešķir viņiem Savas pilnvaras, kas ir viens no veidiem, kā
Viņš kalpo Zemes ļaudīm. Tu vari pierakstīt šo doktrīnu savos Svētajos Rakstos,
līdzās Mateja 10:1–4.
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Ņem vērā, ka Mateja evaņģēlijā aprakstītie notikumi ne vienmēr ir doti
hronoloģiskā secībā. Jēzus Kristus vispirms aicināja apustuļus, un pēc tam Viņš
tiem mācīja Savu Kalna sprediķi (Mateja 5–7; skat. „Evaņģēliju saskaņa”).

Izlasi Mateja 10:5–8, meklējot, ko Jēzus Kristus pavēlēja darīt Saviem apustuļiem.

Vārds apustulis cēlies no grieķu valodas vārda, kas nozīmē „sūtītais”. Sākumā
apustuļi tika sūtīti tikai starp Israēla nama ļaudīm (skat. Mateja 10:5–6). Vēlāk
augšāmceltais Glābējs pavēlēja, lai evaņģēlijs tiktu sludināts arī starp citticībniekiem
jeb tiem, kas nav no Israēla nama (skat. Mateja 28:19; Ap. d. 1:8). Arī pēdējo dienu
apustuļi ir aicināti sludināt evaņģēliju un būt par Jēzus Kristus lieciniekiem visā
pasaulē (skat. M&D 107:23).

Kādas līdzības tu ievēroji starp Jēzus veiktajiem darbiem un tiem darbiem, kurus
Viņš pavēlēja darīt apustuļiem? No Mateja 10:5–8 mēs mācāmies, ka Tas Kungs
aicina apustuļus sludināt Viņa evaņģēliju un darīt Viņa darbus.

Mini piemērus tam, kā pašreizējie apustuļi sludina un kalpo tāpat, kā to darītu
Jēzus Kristus, ja Viņš būtu šeit. ____________________

Ja iespējams, apmeklē vietni LDS.org un noskaties vai izlasi kādu nesenu
konferences runu, ko teicis kāds pašreizējais apustulis (vai izlasi runu žurnāla
Ensign vai Liahona vispārējās konferences izdevumā).

1. Savā studiju dienasgrāmatā atbildi uz šādiem jautājumiem:

a. Kā izpratne par to, ka Jēzus Kristus ir aicinājis apustuļus darīt Viņa darbu,
ietekmē to, kā mēs atsaucamies uz viņu mācībām un padomiem?

b. Kā mūsdienu apustuļu kalpošana un vēstījumi ir ietekmējuši tavu dzīvi?

Apdomā, kā tu vari ticībā meklēt iespējas klausīties, studēt un pielietot Tā Kunga
izraudzīto apustuļu vārdus.

Mateja 10:9–42
Jēzus dod norādījumus Divpadsmit apustuļiem, pirms viņi dodas sludināt un kalpot
Mateja 10:9–18 mēs lasām, ka Tas Kungs deva norādījumus apustuļiem —
paļauties, ka Debesu Tēvs parūpēsies par viņu vajadzībām, kad viņi dosies sludināt
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Jēzus māca Savus apustuļus

evaņģēliju. Vēl Glābējs viņiem mācīja svētīt tos ļaudis, kurus viņi satiks un kuri
uzņems viņus savā namā.

Padomā par kādu reizi, kad kāds cilvēks
no citas ticības ir uzdevis tev sarežģītu
jautājumu par evaņģēliju vai uzdevis
kādu strīdīgu jautājumu par Baznīcu.
Cik pārliecināts tu juties par savu
spēju — atbildēt šajā situācijā?

Turpinot studēt Mateja 10. nodaļu,
meklē kādu principu mācībās, kuras
Jēzus sniedza Saviem apustuļiem, kas
var palīdzēt mums, kad mums jāskaidro
evaņģēlijs vai jādalās savā liecībā.

Izlasi Mateja 10:16–20, pievēršot uzmanību tam, ko Jēzus teica par to, kādus
izaicinājumus apustuļi sastaps savā ceļā un sludinot evaņģēliju.

Atbilstoši 19. un 20. pantam, kā apustuļi zinās, ko teikt šajās grūtajās situācijās?
(Vārds „nebēdājieties” nozīmē — „pārāk neraizējieties” [Mateja 10:19].)

Balstoties uz to, ko iemācījies Mateja 10:19–20, pabeidz šādu principu attiecībā uz
to, kā uzrunāt citus cilvēkus: Kad mēs kalpojam Tam Kungam, Viņš
____________________.

2. Savā studiju dienasgrāmatā atbildi uz vienu vai abiem jautājumiem:

a. Kā princips, kuru tu iepriekš noteici, varētu tev palīdzēt, kad kāds cilvēks
uzdod kādu strīdīgu jautājumu par Baznīcu?

b. Kad tu esi sajutis, ka Tas Kungs tevi iedvesmo, lai tu zinātu, ko teikt citiem?

Mateja 10:21–42 rakstīts, ka Jēzus Kristus turpināja dot apustuļiem norādījumus,
brīdinājumus un mierinājumu saistībā ar grūtībām, ar kurām viņi varētu saskarties.

Izlasi Mateja 10:37–38, meklējot, kādus upurus, saskaņā ar Glābēja vārdiem, mums
jābūt gataviem nest, lai mēs kļūtu par Viņa mācekļiem. Frāze „Manis nav vērts”
šajos pantos nozīmē — būt cienīgiem pārstāvēt To Kungu un saņemt Viņa svētības.

Apdomā, kādēļ ir nepieciešams, lai Jēzus Kristus mācekļi mīlētu Viņu vairāk par
visu citu, tajā skaitā pat vairāk par savas ģimenes locekļiem.

Krusts, kas pieminēts Mateja 10:38,
attiecas uz fizisko krustu, kuru Jēzus
Kristus nesa, lai piepildītu Debesu Tēva
gribu un sniegtu pestīšanu citiem.

Ko, tavuprāt, nozīmē — uzņemties savu
krustu un sekot Viņam?

Izlasi Mateja 10:39, meklējot Jēzus
Kristus mācītos principus par
upurēšanos. Džozefa Smita veiktais
tulkojums paskaidro, ka šī panta
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sākums ir: „Tas, kurš tiecas mantot savu dzīvību …” (skat. Joseph Smith
Translation, Matthew 10:39). Šajā kontekstā frāze „mantot savu dzīvību” nozīmē —
dzīvot savtīgi, nevis censties kalpot Dievam un Viņa bērniem.

Kādā veidā, tavuprāt, cilvēki, kas domā tikai par sevi un savām savtīgajām vēlmēm,
galu galā „zaudēs” savu dzīvību? Pabeidz saviem vārdiem šo principu: Ja mēs
cenšamies mantot savu dzīvību, tad ____________________.

Apdomā iespēju atzīmēt 39. pantā doto Glābēja apsolījumu tiem, kas savas dzīvības
zaudē Viņa dēļ. Zaudēt savu dzīvību Viņa dēļ nozīmē vairāk par gatavību mirt Viņa
dēļ. Tas nozīmē — būt gataviem katru dienu atdot daļu sevis, kalpojot Viņam un
apkārtējiem cilvēkiem.

Ko, tavuprāt, nozīmē, ka mēs atradīsim savu dzīvību, ja zaudēsim to,
kalpojot Viņam?

Pabeidz saviem vārdiem šo principu: Ja mēs zaudēsim savu dzīvību Jēzus
Kristus labā, tad ____________________.

Izlasi šo prezidenta Tomasa S. Monsona izteikumu: „Es ticu, ka Glābējs mums
saka: ja mēs nezaudējam sevi kalpošanā citiem, mūsu dzīvei ir maz jēgas. Tie, kas
dzīvo tikai sev, galu galā izžūst un, tēlaini sakot, zaudē savu dzīvību, kamēr tie,
kas zaudē sevi kalpošanā citiem, aug un plaukst — un tā rezultātā izglābj savu
dzīvību” („Ko es šodien esmu paveicis kāda labā?” (vispārējās konferences runa),
Ensign vai Liahona, 2009. g. nov., 85. lpp.).

3. Savā studiju dienasgrāmatā atbildi uz šādiem jautājumiem:

a. Vai tu pazīsti kādu, kurš ir izvēlējies zaudēt savu dzīvību Jēzus Kristus labā?
Kā šim cilvēkam pašlaik klājas?

b. Kā šis lēmums ir ietekmējis šī cilvēka dzīvi?

c. Ko tu vari darīt šodien vai tuvākajā nākotnē, lai zaudētu savu dzīvību
kalpošanā Jēzum Kristum un citiem?

4. Savā studiju dienasgrāmatā, zem šīs dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju Mateja 8.–10. nodaļu un pabeidzu šo stundu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu skolotāju:
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3. DAĻA: 3. DIENA

Mateja 11.–12. nodaļa
Ievads
Jēzus Kristus liecināja, ka Jānis Kristītājs tika sūtīts, lai sagatavotu Viņam ceļu, un
Viņš apsolīja atvieglināt visus, kas nāk pie Viņa. Viņš atbildēja uz farizeju
apgalvojumiem, ka Viņa spēks nāk no velna. Viņš tos brīdināja no viltus
apsūdzībām un zīmju meklēšanas, un Viņš mācīja līdzību par tukšo namu.

Mateja 11. nodaļa
Jēzus Kristus liecina, ka Jānis Kristītājs tika sūtīts, lai sagatavotu Viņam ceļu

Kādēļ ir svarīgi zināt, ka cilvēki, kuri stādās priekšā kā policisti vai ārsti, tiešām ir
tie, par ko uzdodas? Kā tu vari zināt, ka šie cilvēki tik tiešām ir tie, par ko uzdodas?
____________________

Jēzus Kristus laicīgās kalpošanas laikā, kad Viņš veica brīnumus un mācīja ļaudis,
daudzi vēlējās uzzināt, vai Viņš tiešām ir tas, par ko uzdodas, — apsolītais Mesija.
Šajā laikā ķēniņš Hērods apcietināja un ieslodzīja Jāni Kristītāju. Izlasi Mateja
11:2–3, meklējot, kā Jānis Kristītājs palīdzēja diviem no saviem mācekļiem iegūt
liecību par to, kas bija Jēzus.

Kādu jautājumu Jānis uzdeva Jēzum caur saviem mācekļiem?
____________________
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3. pantā rakstīts, ka Jānis mācekļiem lika jautāt Jēzum, vai Viņš ir Mesija. Atceries,
ka Jānis Kristītājs jau zināja, ka Jēzus ir Mesija (skat. Mateja 3:11, 13–14; Jāņa
1:29–34).

Kāpēc, tavuprāt, Jānis Kristītājs sūtīja savus mācekļus pašiem uzzināt, vai Jēzus ir
Mesija, kaut arī viņš jau zināja, kas ir Jēzus? ____________________

Izlasi Mateja 11:4–5, meklējot, kā Jēzus atbildēja uz viņu jautājumu.

Tā vietā, lai vienkārši apstiprinātu, ka Viņš ir Mesija, ko Viņš aicināja darīt Jāņa
Kristītāja mācekļus?

Radi mācību vidi
Ideāla evaņģēlija mācību vide sevī ietver kārtību, godbijību un miera sajūtu. Centies novērst visus
traucēkļus, kas varētu rasties, lai studētu un apdomātu Svētos Rakstus. Prezidents Boids K.
Pekers, no Divpadsmit apustuļu kvoruma, mācīja, ka „iedvesma vieglāk nāk mierīgā vidē” un ka
„godbijība aicina atklāsmi” („Reverence Invites Revelation”, Ensign, 1991. g. nov., 21–22).

Jēzus būtu varējis vienkārši pateikt Jāņa mācekļiem, ka Viņš ir Mesija. Tā vietā Viņš
aicināja viņus pārdomāt Viņa darbus un tad atgriezties pie Jāņa, un liecināt par to,
ko viņi bija dzirdējuši un redzējuši Jēzu darām.

Kā pārdomas par Jēzus darbiem varēja palīdzēt Jāņa Kristītāja mācekļiem saņemt
spēcīgāku liecību par Glābēju nekā tad, ja Viņš vienkārši būtu pateicis tiem, kas
Viņš ir?

No šī pieraksta mēs mācāmies: kad mēs cenšamies mācīties par Jēzu Kristu un
kad mēs liecinām par Viņu, mūsu liecība par Viņu var kļūt stiprāka.

1. Savā studiju dienasgrāmatā uzraksti par to, kā tu esi nācis pie
atziņas, ka Jēzus Kristus ir Dieva Dēls.

Mateja 11:7–27 rakstīts, ka pēc tam, kad abi mācekļi aizgāja, Jēzus pateica ļaužu
pulkam, ka Jānis Kristītājs ir pravietis, kurš ir izraudzīts sagatavot ceļu Mesijai. Jēzus
nosodīja tos, kas noraidīja Viņu un Jāni Kristītāju, neraugoties uz to, ka bija
saņēmuši nepārprotamu liecību par Jēzus dievišķumu.

Izlasi Mateja 11:28–30, meklējot, kādu aicinājumu un apsolījumu Jēzus deva visiem
tiem, kas pieņem Viņu kā Mesiju. (Mateja 11:28–30 ir prasmīgi pārzināmā
rakstvieta. Tu varētu iezīmēt šo rakstvietu sevišķā veidā, lai spētu to ātri atrast.)

Pabeidz tālāk sniegto principu, balstoties uz principu, ko mācījies 28.–30. pantā. Ja
mēs nākam pie Jēzus Kristus, Viņš ____________________.

2. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz šādu jautājumu:
Kā tu esi sajutis, ka Glābējs ir atvieglojis tavas nastas, kad esi nācis

pie Viņa?

Prasmīgi pārzināmā rakstvieta — Mateja 11:28–30
3. Lai tev būtu vieglāk iegaumēt Mateja 11:28–30, izdomā ainas, kas

varētu simbolizēt vārdus vai frāzes katrā pantā. Parādi šīs ainas
kādam citam (piemēram, ģimenes locekļiem ģimenes mājvakara laikā vai
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kādam draugam). Lasot šos pantus, vingrinieties attēlot šīs ainas, līdz tu vari
nodeklamēt šo rakstvietu no galvas. Savā studiju dienasgrāmatā uzraksti kādu
teikumu, norādot, ka esi izpildījis šo uzdevumu.

Mateja 12:1–42
Jēzus Kristus norāj farizejus par viņu viltus apsūdzībām un zīmju meklēšanu
Mateja 12:1–21 mēs mācāmies, ka pēc
tam, kad Jēzus Sabata dienā dziedināja
kādu vīru, daži no farizejiem sāka
meklēt veidu, kā iznīcināt Viņu. Kad
Viņš dziedināja cilvēku, kurā bija
iemiesojies velns, tie centās Viņu
noniecināt ļaužu priekšā, apsūdzot, ka
Viņš paveicis šos darbus ar velna spēku.
Jēzus zināja viņu domas un gluži pretēji
apgalvoja, ka velna izdzīšana bija pierādījums tam, ka Viņš ir Mesija un ka Viņš
dibina Dieva valstību.

Izlasi Mateja 12:30, meklējot, ko Jēzus mācīja par tiem, kas nav ar Viņu.

Saskaņā ar 30. pantu, ja mēs vēlamies būt daļa no Dieva valstības, mums ir
pilnībā jāziedojas Jēzum Kristum.

Apdomā dažus veidus, kā tu vari izrādīt pilnīgu ziedošanos Jēzum Kristum.

Mateja 12:31–42 pierakstīts, ka Jēzus atkal apliecināja, ka Viņa labie darbi ir
pierādījums tam, ka Viņu sūtīja Dievs, nevis velns. Viņš brīdināja farizejus arī par to,
ka Dievs liks viņiem atbildēt par viņu vārdiem. Pēc tam daži no rakstu mācītājiem
un farizejiem lūdza kādu zīmi, un Jēzus viņus norāja par zīmju meklēšanu un par
to, ka viņi neredzēja, ka Viņš ir dižāks par visiem iepriekšējiem praviešiem vai
Israēla ķēniņiem. Tas Kungs nosodīja zīmju meklēšanu arī mūsdienās un mācīja, ka
ticība nerodas, pateicoties zīmēm (skat. M&D 63:7–11).

Ko nozīmē — „Gara zaimošana” (Mateja12:31)?

Pravietis Džozefs Smits paskaidroja, kā cilvēks pastrādā šādu grēku: „Viņam ir
jāsaņem Svētais Gars, jāļauj, lai debesis viņam atveras, jāpazīst Dievs, un tad
jāgrēko pret to. Pēc tam, kad cilvēks ir grēkojis pret Svēto Garu, viņš nevar
saņemt grēku piedošanu. Viņam ir jāpasaka, ka saule nespīd, lai gan viņš redz, ka
tā spīd; viņam ir jānoliedz Jēzus Kristus, kad debesis viņam ir bijušas atvērtas, un
jānoliedz pestīšanas iecere ar atvērtām acīm tās patiesumam; un no tā brīža viņš

top par ienaidnieku” (no History of the Church, 6:341).

Dažkārt pēdējo dienu svētie ir noraizējušies par Svētā Gara zaimošanas vai noliegšanas grēku.
Prezidents Spensers V. Kimbals mācīja: „Lai grēkotu pret Svēto Garu, nepieciešamas tik lielas
zināšanas, ka parastiem Baznīcas locekļiem praktiski nav iespējams pastrādāt šādu grēku” (The
Miracle of Forgiveness [1969], 123. lpp.).

Mateja 12:39–40 Glābējs nosodīja zīmju meklēšanu. Pravietis Džozefs Smits par šo Glābēja
mācību izteicās: „Tas, kurš meklē zīmi, ir laulības pārkāpējs; un šis princips ir mūžīgs, nemainīgs
un drošs kā debesu balsti; jo, kad vien jūs redzat kādu cilvēku meklējam zīmi, jūs varat būt droši,
ka šis cilvēks ir laulības pārkāpējs” (skat. History of the Church, 3:385).
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Pravietis Džozefs Smits vēlāk ir teicis: „Kad es sludināju Filadelfijā, kāds kvēkers prasīja zīmi. Es
pateicu viņam, lai apklust. Pēc sprediķa viņš atkal prasīja zīmi. Es pateicu klātesošajiem, ka šis
cilvēks ir laulības pārkāpējs; ka ļauna un laulības pārkāpēju cilts meklē zīmes un ka Tas Kungs
man atklāsmē ir pateicis, ka ikviens cilvēks, kurš vēlas zīmi, ir laulības pārkāpējs. „Tā ir
patiesība,” iesaucās viens cilvēks, „jo es pieķēru viņu to darām,” ko šis cilvēks vēlāk atzina, kad
tika kristīts” (skat. History of the Church, 5:268).

Mateja 12:43–50
Jēzus Kristus māca līdzību par tukšo namu
Iztēlojies, ka kāds no taviem draugiem ir lūdzis padomu, kā izvairīties no
atgriešanās pie grēka, kuru viņš vai viņa cenšas atmest. Kādu padomu tu dotu, lai
palīdzētu savam draugam pretoties kārdinājumam? ____________________

Jēzus Kristus ir devis līdzību par nešķīstu garu, kas tika izdzīts no kāda cilvēka.
Studējot šo līdzību, meklē principu, kas varētu palīdzēt tavam draugam iemācīties,
kā pārvarēt kārdinājumu.

Izlasi Mateja 12:43–44, meklējot, ko nešķīstais gars darīja pēc tam, kad to izdzina
no cilvēka.

Ko nešķīstais gars darīja pēc tam, kad nekur nevarēja rast dusu?

Kādiem vārdiem raksturots „nama” jeb cilvēka stāvoklis, kad atgriežas
nešķīstais gars?

Izlasi Mateja 12:45, meklējot, ko nešķīstais gars darīja pēc tam, kad atrada, ka
„nams” jeb cilvēks bija tukšs.

Kā šī cilvēka pieredze šajā līdzībā simbolizē kādu, kurš nožēlo grēkus un cenšas
pretoties kārdinājumam?

Pēc tam, kad velns tika izdzīts, ko neizdarīja cilvēks, tādējādi ļaujot ļaunajam garam
atgriezties?

Lasot tālāk sniegto prezidenta Spensera V. Kimbala izteikumu, apdomā, kā Glābēja
līdzībā raksturotais cilvēks varētu būt līdzīgs kādam, kas cenšas pretoties
kārdinājumam.

„Velns zina, kā kārdināt, kur pielikt savas pūles. Viņš atrod kādu vārīgu vietu. Ja
cilvēkam iepriekš bija kāda vājība, viņš viegli tiks kārdināts no jauna.

Atsakoties no grēka, cilvēks nevar tikai cerēt uz labākiem apstākļiem. Viņam tie ir
jārada. … Viņam ir jābūt pārliecinātam ne tikai par to, ka viņš ir atteicies no
saviem grēkiem, bet arī, ka viņš ir mainījis vidi, kas saistīta ar grēku. Viņam
vajadzētu izvairīties no vietām, apstākļiem un notikumiem, kur grēks parādījās, jo

tie, visticamāk, var to atkal izraisīt. Viņam ir jāatsakās no cilvēkiem, ar kuriem šis grēks tika
paveikts. Viņš var neienīst iesaistītās personas, taču viņam ir jāizvairās no tām un no visa, kas
saistās ar šo grēku. … Viņam ir jānovērš viss, kas varētu uzjundīt senās atmiņas.

Vai tas nozīmē, ka cilvēkam … dzīve kādu laiku šķitīs tukša? Tas, kas viņu aizrāva un
nodarbināja viņa domas, ir zudis, un tukšumu vēl nav aizpildījis labāks saturs. Tā ir Sātana
iespēja. …
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Daudzi, kuri ir pārtraukuši sliktus ieradumus, ir atklājuši, ka daļēji noder aizvietošana, un ir
pārvarējuši slikto ieradumu, aizvietojot to ar kādu labu vai nekaitīgu ieradumu” (The Miracle of
Forgiveness, 171–173; slīpraksts pievienots).

Viens princips, ko mēs varam mācīties no Glābēja līdzības, ir šāds: pēc tam, kad
esam izskauduši no savas dzīves ļaunas ietekmes, mēs varam tās atvairīt, ja
aizvietojam tās ar taisnīgumu. Apsveriet iespēju uzrakstīt šo patiesību savu Svēto
Rakstu lappuses malā, līdzās Mateja 12:43–45.

Studē tālāk sniegto izteikumu un atzīmē veidus, kā mēs varam pretoties ļaunām
ietekmēm, piepildot savu dzīvi ar taisnīgumu:

„Nav pietiekami, ja vienkārši mēģinām pretoties ļaunumam vai atbrīvot savu dzīvi no grēka.
Jums jāpiepilda sava dzīve ar taisnīgumu un jāiesaistās pasākumos, kas sniedz garīgu spēku.
Iedziļinieties Svētajos Rakstos. Ik dienas lūdziet To Kungu, lai jums dotu spēku, kas lielāks par
jūsu. Reizēm gavējiet, lai saņemtu īpašas svētības.

Pilnīga paklausība sniedz jūsu dzīvei pilnīgu evaņģēlija spēku, tai skaitā lielāku spēku pārvarēt
savas vājības. Šajā paklausībā ietilpst darbības, ko jūs varbūt sākotnēji neuzskatījāt par grēku
nožēlošanas sastāvdaļu, tādas kā sanāksmju apmeklēšana, desmitās tiesas maksāšana,
kalpošana un piedošana citiem” („Uzticīgi ticībai: evaņģēlija norādes [2005], 61. lpp.).

4. Padomā par to, ko tu vari darīt, lai piepildītu savu dzīvi ar
taisnīgumu. Ieraksti to savā studiju dienasgrāmatā un paskaidro, kā

šīs lietas var ienest lielāku garīgo spēku tavā dzīvē un palīdzēt tev pārvarēt
ļaunas ietekmes.

Mateja 12. nodaļas beigu daļā ir pierakstīts: kamēr Jēzus mācīja, kāds Viņam
pateica, ka daži Viņa ģimenes locekļi vēlējās runāt ar Viņu. Tad Tas Kungs mācīja,
ka visi, kas pilda Tēva gribu, ir Viņa ģimenes locekļi.

5. Savā studiju dienasgrāmatā, zem šīs dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju Mateja 11.–12. nodaļu un pabeidzu šo stundu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu skolotāju:
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3. DAĻA: 4. DIENA

Mateja 13:1–23
Ievads
Kamēr Glābējs atradās Galilejā, pie Viņa nāca daudzi ļaudis. Viņš mācīja cilvēkus,
izmantojot līdzības, un sāka ar līdzību par sējēju.

Mateja 13:1–17
Glābējs māca līdzību par sējēju
Iztēlojies dārzu vai augu podiņā. Kādas ir auglīgas augsnes pazīmes? Kādas ir
neauglīgas zemes pazīmes?

Mateja 13:1–23 mēs lasām, ka Glābējs dažāda veida augsni salīdzināja ar cilvēku
sirdīm. Šodien studējot šos pantus, apdomā, kādai augsnei visvairāk līdzinās tavs
pašreizējais sirds stāvoklis.

Izlasi Mateja 13:1–3, pievēršot uzmanību tam, kā Jēzus mācīja ļaužu pulku Galilejā.

Kā Jēzus mācīja ļaudis?

Kas ir līdzība? (Skat. Svēto Rakstu ceļvedis, „Līdzība”.)

Līdzība ir „vienkāršs stāsts, ko izmanto, lai parādītu un mācītu kādu garīgu
patiesību vai principu. Līdzība ir balstīta uz vienkārša objekta vai notikuma
salīdzināšanu ar patiesību” (Svēto Rakstu ceļvedis, „Līdzība”, scriptures.lds.org).

Saskaņā ar Mateja 13:3, kas bija Glābēja līdzības pamatā? ____________________

Sēt nozīmē — kaisīt vai stādīt sēklas. Izlasi Mateja 13:4–9, pievēršot uzmanību
četriem augsnes veidiem, kuros iekrita sējēja sēklas.
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Kādās augsnēs iekrita sējēja sēklas?

1. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uzzīmē attēlus, kas
simbolizē četrus augsnes veidus. Mācoties par līdzības

skaidrojumiem, pieraksti saviem zīmējumiem nosaukumus.

• Ceļmala ir ceļš blakus laukam, kas, cilvēkiem pa to staigājot, kļūst ciets.
Ceļmalas cietā augsne neļauj sēklām iesakņoties zemē.

• Akmenāji ir akmeņaini lauki, kas pārklāti ar nelielu zemes kārtu. Lai gan sēklas
spēj nedaudz iesakņoties, akmeņi, kas atrodas tieši zem augsnes virskārtas,
neļauj saknēm iesakņoties dziļāk.

• Zeme ar ērkšķiem ir auglīga augsne, taču ērkšķi nomāc augus, liedzot tiem
gaismu, ūdeni un nepieciešamās barības vielas.

• Laba zeme ir auglīga augsne, kas ir pietiekami dziļa, lai tajā izaugtu
veselīgas saknes.

Mateja 13:10–11 rakstīts, ka Glābēja mācekļi Viņam jautāja, kāpēc Viņš māca
līdzībās. Viņš paskaidroja, ka līdzības atklāj debesu valstības noslēpumus jeb
patiesību tiem, kuri ir gatavi to saņemt, bet apslēpj tās nozīmi tiem, kuri tai nav
garīgi sagatavoti (skat. New Testament Student Manual [Baznīcas izglītības sistēmas
rokasgrāmata, 2014. g.], 45. lpp.).

Izlasi Mateja 13:14–15, pievēršot uzmanību tam, kas cilvēkus atturēja no Glābēja
mācīto patiesību saprašanas.

Kas, pēc Jēzus vārdiem, neļāva cilvēkiem redzēt, dzirdēt un saprast Viņa mācīto
patiesību? ____________________

Pravietis Džozefs Smits teica: „Nosodījums gūlās pār ļaužu pulku, kuri nepieņēma
Viņa sacīto, tādēļ, ka viņi nevēlējās redzēt savām acīm un dzirdēt savām ausīm,
un nevis tādēļ, ka viņiem nebija ļauts redzēt un dzirdēt, bet tāpēc, ka to sirdis bija
pilnas ar nekrietnību un netaisnību.” Vēl viņš mācīja: „Iemesls, kāpēc ļaužu pulks
jeb pasaule, kā tos nosauca Glābējs, nesaņēma Viņa līdzību izskaidrojumu, bija
viņu neticība” (Baznīcas prezidentu mācības: Džozefs Smits [2010],

295., 297. lpp.).

Frāze „ļaužu sirds ir apcietināta” 15. pantā nozīmē, ka cilvēku sirdis bija kļuvušas
cietsirdīgas un nejūtīgas. Saskaņā ar 15. pantu, kādas svētības mēs varam pazaudēt,
ja mēs nocietinām mūsu sirdis? ____________________

No šiem pantiem mēs mācāmies: ja mēs nocietināsim savas sirdis, tad mēs
nesapratīsim Dieva vārdu, nepievērsīsimies Glābējam un netapsim
dziedināti. Uzraksti šo principu blakus ceļmalas zīmējumam savā studiju
dienasgrāmatā.

Apdomā, ko nozīmē pievērsties Glābējam un tapt dziedinātam.

Kad tu esi pievērsts, tu tiec izmainīts un attīrīts, pateicoties Viņa Izpirkšanai, lai
tavas domas, sirds un dzīve būtu saskaņā ar Debesu Tēva gribu un tu būtu brīvs no
grēka nastas.
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Mateja 13:16–17 Jēzus Saviem mācekļiem teica, ka viņi ir svētīti, jo viņu acis redz un
ausis dzird.

Mateja 13:18–23
Glābējs sniedz skaidrojumu par līdzību ar sējēju
Vēlreiz aplūko savu zīmējumu, kurā redzama ceļmalas augsne. Izlasi Mateja
13:18–19, pievēršot uzmanību, ar ko Glābējs salīdzināja sēklu, ceļmalu un putnus,
kas minēti Mateja 13:4. Tad pieraksti nosaukumus saviem zīmējumiem atbilstoši
Glābēja skaidrojumam. 19. pantā vārds „nesaprot” var attiekties uz nocietinātu
sirdi; un „ļaunais” var simbolizēt Sātanu un viņa kalpus.

Apdomā, kā Glābēja mācība par ceļmalu var mums palīdzēt saprast principu — ja
mēs nocietināsim sirdis, tad mēs nesapratīsim Dieva vārdu, nepievērsīsimies
Glābējam un netiksim dziedināti.

Aplūko savu akmeņainās zemes zīmējumu savā studiju dienasgrāmatā. Izlasi
Mateja 13:20–21 un Lūkas 8:13, pievēršot uzmanību Glābēja skaidrojumam par
akmeņainajām vietām. Vārds tūdaļ 20. pantā nozīmēt tūlīt vai drīz.

Šajos pantos Jēzus mācīja, ka augi, kas mīt akmeņainās vietās, attēlo tos, kuru
liecība nav dziļi iesakņojusies. Pie zīmējuma ar augu akmeņainā vietā uzraksti:
Liecība, kas nav dziļi iesakņojusies.

Saskaņā ar Mateja13:20–21 un Lūkas 8:13, ko attēlo saules karstums? Virs auga
zīmējuma ar seklajām saknēm uzraksti to, ko attēlo saules karstums.

Blakus attēlam ar akmeņainu zemi uzraksti šādu principu: Ja mēs necentīsimies
nostiprināt mūsu liecības, mums var nepietikt spēka, lai izturētu bēdas,
vajāšanu un kārdinājumus.

Aplūko savu ērkšķainās zemes zīmējumu. Izlasi Mateja 13:22, pievēršot uzmanību
tam, ko simbolizē ērkšķi. Pie sava zīmējuma uzraksti, ko simbolizē ērkšķi.

Mini piemērus pasaulīgām rūpēm, kas „nomāc vārdu”.

Pasaulīgums, alkatība un laicīgas lietas ir tikai daži piemēri rūpēm, kas var „nomākt
vārdu” un novērst mūs no Dieva. Līdzās savam ērkšķainās zemes zīmējumam
uzraksti šādu principu: Pasaulīgās rūpes var nomākt mūsu ticību un liecību par
Dieva vārdu.

Aplūko savu zīmējumu, kurā redzama labā augsne. Izlasi Mateja 13:23.

Džozefa Smita veiktais tulkojums palīdz mums saprast, ka augi labajā augsnē
izturēja. Tāpat ņem vērā, ka augi labajā augsnē tika pakļauti tam pašam saules
karstumam (kas simbolizē bēdas, vajāšanu un kārdinājumus), kam izkaltušie augi
akmeņainajā zemē. Apdomā, kā tu apkopotu to, ko attēlo labā augsne, un pieraksti
pie sava zīmējuma.
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Pamatojoties uz to, ko iemācījies Mateja
13:15, ko varētu simbolizēt augļi, kas
minēti 23. pantā?

No Glābēja mācības par labo augsni
mēs mācāmies šādu principu: Ja mēs
pieņemsim Dieva vārdu, to
sapratīsim un izturēsim bēdas,
vajāšanas un kārdinājumus, mēs
tiksim pievērsti Glābējam. Pieraksti
šo principu blakus savam zīmējumam
ar labo augsni.

Izlasi tālāk sniegtos situāciju aprakstus. Novelc līniju no katra augsnes veida uz to
situāciju, kas vislabāk ilustrē principu, ko māca un simbolizē šī augsne līdzībā
par sējēju.

a. Ceļmala Kādai jaunietei ļoti patika svētdienās apmeklēt baznīcu. Tomēr, kad viņa kļuva
vecāka, daži no viņas draugiem viņu sāka izsmiet viņas standartu dēļ. Viņa sāka
pārkāpt dažus baušļus. Viņa baznīcā vairs nejūtas labi un ir zaudējusi vēlmi to
apmeklēt.

b. Akmeņainā
zeme

Jauna sieviete apmeklē baznīcu un lūdz, lai viņa varētu uztvert Svētā Gara
pamudinājumus. Kad viņa tos saņem, viņa rīkojas saskaņā ar tiem. Viņa jūtas tuva
Tam Kungam un ir pateicīga, ka tika iedvesmota, lai pārvarētu kārdinājumu.

c. Ērkšķainā
zeme

Jaunietis regulāri apmeklē baznīcu, bet reti iesaistās tās dzīvē un neatver savu sirdi
Svētā Gara ietekmei. Viņš internetā ir izlasījis informāciju, kas apstrīd svarīgas
Baznīcas mācības, un vairs nezina, vai viņš joprojām tic, ka evaņģēlijs ir patiess.

d. Labā
augsne

Kāds jaunietis lielāko daļu sava laika pavada mācoties, lai tiktu uzņemts prestižā
augstskolā. Kad viņš nemācās, viņš ir aizņemts darbā. Viņš sev saka, ka viņam nav
laika lasīt Svētos Rakstus, lūgt vai apmeklēt baznīcu.

Ir svarīgi atcerēties, ka sirdis, tāpat kā zeme, var tikt izmainītas un pilnveidotas.

2. Savā studiju dienasgrāmatā atbildi uz šādiem jautājumiem:

a. Kas būtu jādara, lai izmainītu vai saglabātu katru augsnes tipu, lai tā būtu
vieta veselīgai un auglīgai videi?

b. Kā mēs varam pielīdzināt katras zemes uzlabojumus tam, ko mēs varam
darīt, lai izmainītu savas sirdis un labāk uztvertu Dieva vārdu?

c. Kā tiekšanās pēc Dieva vārda saņemšanas un saprašanas tev ir palīdzējusi
vairāk pievērsties Glābējam?

Apdomā, kura augsne visprecīzāk ataino tavu pašreizējo sirds stāvokli.

3. Savā studiju dienasgrāmatā uzraksti mērķi attiecībā uz to, ko tu
darīsi, lai labāk uztvertu un saprastu Dieva vārdu, un izturētu bēdas,

vajāšanas un kārdinājumus.

4. Savā studiju dienasgrāmatā, zem šīs dienas uzdevumiem, ieraksti:
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Es studēju Mateja 13:1–23 un to pabeidzu (datums).

Papildus jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu skolotāju:
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4. DAĻA: 1. DIENA

Mateja 13:24–58
Ievads
Glābējs līdzībās mācīja par debesu valstību, Savas Baznīcas atjaunošanu un
izaugsmi pēdējās dienās, kā arī taisnīgo sapulcināšanu un ļauno iznīcināšanu Viņa
Otrajā atnākšanā.

Mateja 13:24–30, 36–43
Jēzus māca līdzību par kviešiem un nezālēm
Apdomā tālāk sniegtos jautājumus un uzraksti atbildi uz pēdējo jautājumu:

• Vai tu jebkad esi juties neapmierināts vai nomākts tāpēc, ka pasaulē ir tik daudz
ļaunuma?

• Kāpēc Tas Kungs vienkārši nenovērš apkārt esošo ļaunumu?

• Kāpēc tev būtu jābūt taisnīgam, ja tev apkārt esošie cilvēki nesaņem sodu par
savām netaisnīgajām izvēlēm? ____________________

Studējot Mateja 13:24–30, 36–43, pievērs uzmanību principam, kas tev palīdzēs gūt
mierinājumu, cenšoties dzīvot taisnīgi ļaunā pasaulē. Pēc Mateja pieraksta
studēšanas apsver iespēju izlasīt Mācības un Derību 86:1–7, kur Tas Kungs deva
papildu izpratni attiecībā uz līdzību par kviešiem un nezālēm.

Mateja 13:24–30 Glābējs mācīja līdzību par kviešiem un nezālēm.

Nezāles ir kaitīgu augu paveids Kvieši
un nezāles izskatās ļoti līdzīgi, kad tie
dīgst, taču tos var labi atšķirt, kad tie ir
izauguši.

Izlasi Mateja 13:24–30 un daļu no
Džozefa Smita veiktā Mateja 13:30
tulkojuma, kur teikts, ka nezāles tiks
salasītas pirmās un sasietas kūlīšos, lai
tiktu sadedzinātas, un tad kvieši tiks
sakrāti šķūnītī.

Kas notika ar kviešiem un nezālēm?

Kāpēc, tavuprāt, sējējs teica saviem
kalpiem — ļaut nezālēm un kviešiem
„[augt abiem] kopā līdz pļaujamam laikam” (Mateja 13:30)?
____________________

Saskaņā ar Džozefa Smita tulkojumu, kas tika savākts pirmais — kvieši vai nezāles?

Pēc tam, kad Glābējs mācīja līdzību par kviešiem un nezālēm, mācekļi Viņam lūdza
paskaidrot tās nozīmi. Izlasi Mateja 13:36–43, meklējot Glābēja sniegto
skaidrojumu līdzībai. (Tu varētu pierakstīt atbildes uz tālāk dotajiem jautājumiem
savos Svētajos Rakstos.)
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• Kurš sēja jeb stādīja labo sēklu?

• Kurš sēja jeb stādīja nezāles?

• Ko simbolizē kvieši un nezāles? (Atbildot uz šo jautājumu, atceries, ka ļaunie
cilvēki ir tie, kuri izvēlas nenožēlot grēkus [skat. Mācības un Derību 29:17].)

Džozefa Smita tulkojumā tiek izskaidrots, ka „pļaujamais laiks” jeb „pasaules gals”,
kas minēts 39. pantā, attiecas uz ļauno iznīcināšanu Glābēja Otrajā atnākšanā.
Džozefa Smita tulkojums mums arī palīdz saprast, ka pēdējās dienās Tas Kungs
sūtīs eņģeļus un vēstnešus, lai tie palīdzētu atšķirt taisnīgos no ļaunajiem (skat.
Joseph Smith Translation, Matthew 13:39–44, Bible Dictionary of the LDS English
version of the Bible).

Viena no patiesībām, ko māca šī līdzība, ir šāda: Tas Kungs pēdējās dienās
sapulcinās taisnīgos un pēc tam Savas Otrās atnākšanas laikā
iznīcinās ļaunos.

Apdomā, kā šī patiesība var sniegt tev mierinājumu, dzīvojot ļaunā pasaulē. Kā tā
var tev palīdzēt saprast, kāpēc tev būtu jāizvēlas būt taisnīgam, ja šķiet, ka vairāki
tev apkārt esošie cilvēki nesaņem sodu par savām netaisnīgajām izvēlēm?

Mūsu rīcības brīvības dēļ mēs paši izvēlamies to, vai tiksim sapulcināti ar
taisnīgajiem, vai cietīsim ar ļaunajiem. Atceries, ka tādēļ, ka mēs visi pieļaujam
kļūdas, Glābējs mūs aicina nožēlot grēkus, lai mēs varētu tikt sapulcināti kopā ar
taisnīgajiem.

Svēto Rakstu attiecināšana uz sevi
Attiecināt Svētos Rakstus uz sevi nozīmē — padomāt, kā tie attiecas uz tavu dzīvi. Tu vari
pavaicāt: „Kā es līdzinos tiem cilvēkiem, par kuriem studēju Svētajos Rakstos?” Meklējot līdzības
savā un Svētajos Rakstos minēto cilvēku pieredzē, tu spēsi daudz labāk atpazīt evaņģēlija
doktrīnas un principus, kā arī saņemt atklāsmi par to, kā piemērot šos patiesos principus
savā dzīvē.

Izlasi tālāk doto eldera Deivida A. Bednāra, no Divpadsmit apustuļu kvoruma,
izteikumu, pievēršot vērību tam, ko viņš teica par to, kas mums ir jādara, lai tiktu Tā
Kunga sapulcināti:

„Tas Kungs sapulcina Savus ļaudis, ja viņi Viņu pieņem un ievēro Viņa baušļus. …

… Tas Kungs sapulcina Savus ļaudis, lai tie pielūgtu Dievu, stiprinātu Baznīcu,
pasargātu sevi un cits citu, kā arī lai saņemtu padomus un norādījumus. …

Pravietis Džozefs Smits paziņoja, ka ikvienā pasaules laikmetā Dieva tautas
sapulcināšanas mērķis ir bijis celt tempļus, lai Tā Kunga bērni var saņemt
augstākos priekšrakstus un tādējādi iegūt mūžīgo dzīvi [skat. Baznīcas prezidentu

mācības: Džozefs Smits (2010. g.), 413. lpp.]” („The Spirit and Purposes of Gathering” [Brigham
Young University–Idaho devotional, 2006. g. 31. okt.], byui.edu/devotionals).

Saskaņā ar eldera Bednāra teikto, kas mums ir jādara, lai tiktu Tā Kunga
sapulcināti?
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Apdomā, kādas svētības tu esi sajutis savā dzīvē, pateicoties Tā Kunga
sapulcināšanai.

Aplūko šos attēlus:

Apdomā, kā šie attēli ilustrē to, ko mēs varam darīt, lai palīdzētu Glābējam
sapulcināt Debesu Tēva bērnus.

Izlasi šo Rasela M. Nelsona, no Divpadsmit apustuļu kvoruma, izteikumu:

„Šī mācība par sapulcināšanu ir viena no svarīgajām Pēdējo Dienu Svēto Jēzus
Kristus Baznīcas mācībām. … Mēs ne tikai mācām šo mācību, bet arī tajā
piedalāmies. Mēs to darām, palīdzot pulcēties Tā Kunga izraudzītajiem abās
priekškara pusēs. …

… Mēs apkopojam ciltsrakstus, veidojam ģimenes locekļu pierakstus un veicam
tempļa darbu par citiem, lai piepulcinātu cilvēkus pie Tā Kunga un pie viņu

ģimenēm.

Šeit, uz Zemes, misionāru darbam Israēla sapulcināšanā ir izšķirošā nozīme” („Izkaisītā Israēla
sapulcināšana” (vispārējās konferences runa), Ensign vai Liahona, 2006. g. nov., 80–81).

Apdomā, kādas svētības tu esi saņēmis, palīdzot Tam Kungam sapulcināt taisnīgos
caur misionāru darbu vai tempļa darbu.

1. Savā studiju dienasgrāmatā atbildi uz jautājumiem:

a. Kā līdzdalība šajā sapulcināšanas darbā var tev palīdzēt dzīvot taisnīgi par
spīti pasaulei, kas ir pilna ar kārdinājumiem un grēku?
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b. Ko tu darīsi, lai pulcētos pats un sapulcinātu savu ģimeni un citus cilvēkus
pie Glābēja un Viņa Baznīcas?

Mateja 13:31–35, 44–52
Jēzus izmanto līdzības, lai mācītu par debesu valstību

Vairākās atšķirīgās līdzībās Glābējs debesu valstību (vai Viņa Baznīcu un evaņģēliju)
salīdzināja ar sinepju graudiņu, raugu (raugs tiek izmantots kulinārijā, un to
pievieno maizes mīklai, lai tā pirms cepšanas uzrūgtu), apslēptu mantu, pērli un
zvejas tīklu.

2. Izlasi visas tālāk dotās rakstvietas, meklējot, ko Glābējs mācīja
Saviem mācekļiem attiecīgajā līdzībā. Savā Svēto Rakstu studiju

dienasgrāmatā uzraksti, kādas patiesības, tavuprāt, Glābējs mācīja.

a. Mateja 13:31–32

b. Mateja 13:33

c. Mateja 13:44

d. Mateja 13:45–46

e. Mateja 13:47–50

Viena patiesība, ko Glābējs mācīja līdzībās par sinepju graudiņu un raugu, ir šāda:
Atjaunotā Jēzus Kristus Baznīca izaugs no maza aizmetņa, līdz piepildīs visu
pasauli. Apsver iespēju uzrakstīt šo patiesību savu Svēto Rakstu lappuses malā,
līdzās Mateja 13:31–33.

Prezidents Džozefs F. Smits mācīja, kā Jēzus Kristus sekotājus var pielīdzināt
raugam: „Lai gan var teikt un tā ir taisnība, ka mēs, salīdzinājumā ar
līdzcilvēkiem visā pasaulē, esam nedaudz, tomēr mūs var salīdzināt ar Glābēja
pieminēto raugu, kas galu galā piepildīs visu pasauli” (Gospel Doctrine,
5. izd. [1939. g.], 74. lpp.).

Arī elders Dalins H. Oukss, no Divpadsmit apustuļu kvoruma, mācīja par šo
līdzību: „Mums ir jādzīvo pasaulē, bet mums nevajag būt no šīs pasaules. Mums
vajag dzīvot šajā pasaulē, jo, kā Jēzus mācīja vienā no līdzībām, Viņa valstība
„līdzinās raugam”, kura uzdevums ir uzbriedināt visu pārējo mīklu (skat. Lūkas
13:21; Mateja 13:33; skat. arī 1. korintiešiem 5:6–8). Viņa sekotāji nespētu to
īstenot, biedrojoties tikai ar tiem, kuriem ir tāda pati ticība un paražas kā viņiem”

(„Mīlēsim apkārtējos un sadzīvosim ar atšķirīgo!” (vispārējās konferences runa), Ensign vai
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Liahona, 2014. g. nov., 25. lpp.).

Apdomā, ko tu, pēdējo dienu svētais, vari darīt, lai palīdzētu Glābēja Baznīcai augt.

Vēl viens princips, ko Glābējs mācīja līdzībās par apslēpto mantu un dārgo pērli, ir
šāds: Tā kā evaņģēlija svētībām ir mūžīga vērtība, tās ir jebkuru upuru vērtas.
Apsver iespēju uzrakstīt šo patiesību savu Svēto Rakstu lappuses malā, līdzās
Mateja 13:44–46.

3. Lai labāk izprastu šo principu, uzzīmē savā studiju dienasgrāmatā
tabulu ar divām slejām. Virs vienas slejas uzraksti — Evaņģēlija

svētības, un virs otras slejas uzraksti — Nestie upuri, lai iegūtu svētības.

Slejā „Evaņģēlija svētības” uzskaiti dažas evaņģēlija svētības (tajās varētu būt
ietvertas Svēto Rakstu zināšanas, mūsdienu praviešu vadība, glābšanas
priekšraksti un mūžīgā laulība). Pie katras uzskaitītās svētības slejā „Nestie
upuri, lai iegūtu svētības” uzraksti, kādus upurus tev vajadzētu nest, lai iegūtu
šo svētību. Piemēram, lai saņemtu svētību — Svēto Rakstu zināšanas, mums
katru dienu jāstudē Svētie Raksti.

Padomā par uzskaitītajām svētībām un apsver, kādēļ šo svētību iegūšana ir jebkura
nepieciešamā upura vērta.

4. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz šādiem
jautājumiem:

a. Kuru evaņģēlija svētību tu vēlies iegūt?

b. Kādēļ tu vēlies šo svētību?

c. Kas tev būtu jāupurē, lai saņemtu šo svētību?

Mateja 13:53–58
Jēzus māca Nācaretē un tiek Savu ļaužu atraidīts
Kā pierakstīts Mateja 13:53–58, Nācaretes ļaudis noraidīja Glābēju un Viņa
mācības. Viņu neticības dēļ Glābējs neveica daudz brīnumu viņu vidū.

5. Savā studiju
dienasgrāmatā, zem šīs

dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju Mateja 13:24–58 un
pabeidzu šo stundu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es
vēlētos dalīties ar savu skolotāju:
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4. DAĻA: 2. DIENA

Mateja 14. nodaļa
Ievads
Kad Jēzus uzzināja par Jāņa Kristītāja nāvi, Viņš vēlējās palikt vienatnē, taču Viņam
sekoja daudzi cilvēki. Viņš pret tiem izjuta līdzjūtību, dziedināja viņu slimos un
brīnumainā veidā pabaroja vairāk nekā 5000 no viņiem. Tajā vakarā Jēzus pa jūras
virsu devās pie Saviem mācekļiem, kuri bija uz kuģa.

Mateja 14:1–21
Jēzus meklē vientulību un vēlāk pabaro vairāk nekā 5000 cilvēku
Padomā par laiku, kad tu esi juties bēdīgs. Ko tu darīji, lai izturētu un tiktu pāri
savām bēdām?

Uzraksti dažādus veidus, kā cilvēki cenšas izturēt un pārvarēt bēdas:
____________________

Studējot Mateja 14:1–21, meklē veidus, kas tev var palīdzēt izturēt un tikt
pāri bēdām.

Mateja 14:1–11 pierakstīts, ka, savas jaunās sievas Hērodijas mudināts, ķēniņš
Hērods netaisnīgi apcietināja Jāni Kristītāju un vēlējās, lai Jānis Kristītājs pārtrauktu
nosodīt viņas nelikumīgās laulības ar ķēniņu Hērodu (skat. Marka 6:17–19). Kad
viņa sievas meita Salome dejoja viņa priekšā, Hērods publiski apsolīja, ka viņš tai
„došot visu, ko tā lūgšot” (Mateja 14:7). Meita apspriedās ar savu māti un lūdza
Jāņa Kristītāja galvu, kā rezultātā Hērods lika nocirst Jānim Kristītājam galvu.

Jānis Kristītājs bija Jēzus Kristus draugs un radinieks un bija Dieva izredzēts
pravietis, kuram bija jāsagatavo ceļš Mesijai.

Iedomājies, ka esi Jāņa Kristītāja tuvs draugs. Ko jūs būtu darījis, dzirdot par viņa
netaisnīgo nāvi?

Izlasi Mateja 14:12–13, pievēršot uzmanību tam, ko Jēzus darīja, uzzinot par
Jāņa nāvi.

Frāze „attāla tukša vieta” 13. pantā nozīmē vientuļu vietu.

Kas notika, kad Jēzus centās palikt vienatnē?

Kā tu justos, ja tev būtu bēdīgi un tu vēlētos palikt vienatnē, bet citi tiektos pēc
tavas uzmanības? ____________________

Izlasi Mateja14:14, pievēršot izmanību tam, ko darīja Jēzus, redzot daudzos ļaudis,
kuri Viņam seko.

No šī pieraksta mēs mācāmies, ka, izrādot līdzjūtību citiem pat tad, kad mums
pašiem ir bēdas, mēs sekojam Jēzus Kristus piemēram.

1. Sniedz kādam ģimenes loceklim vai draugam kopsavilkumu par
pierakstu, kurā Jēzus izrāda līdzjūtību pēc tam, kad bija uzzinājis

par Jāņa Kristītāja nāvi. Pēc tam kopīgi pārrunājiet tālāk sniegtos jautājumus.
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Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uzraksti, ar ko tu runāji, un savas
sarunas īsu aprakstu.

a. Kā līdzjūtības izrādīšana citiem var mums palīdzēt, kad ciešam paši?

b. Kādēļ ir grūti izrādīt līdzjūtību citiem, kad ciešam paši?

c. Kad tu vai kāds tev pazīstams cilvēks ir piedzīvojis lielas bēdas, taču spējis
izrādīt līdzjūtību pret citiem? Kā palīdz kalpošana citiem cilvēkiem?

Izlasi Mateja 14:15–21, pievēršot uzmanību tam, kā Jēzus turpināja izrādīt līdzjūtību
daudzajiem ļaudīm.

Mateja 14:22–36
Jēzus vētras laikā staigā pa jūru
Apdomā šādas divas situācijas:

1. situācija: Kāda jauna sieviete jūtas bezspēcīga, noraugoties, kā viņas māte cieš no
nāvējošas slimības. Viņa sāk apšaubīt, vai Debesu Tēvs zina par sāpēm, ko pārcieš
viņas ģimene. Viņa ļoti vēlas ticēt Dievam, bet viņu sāk pārņemt šaubas.

2. situācija: Kāds jaunietis nesen ir pievienojies Baznīcai. Daudzi no viņa
iepriekšējiem draugiem atklāti kritizē viņa lēmumu — pievienoties Baznīcai. Viņš
sāk domāt, vai viņam vajadzētu turpināt būt aktīvam un uzticīgam Baznīcas
loceklim.

Kādās vēl situācijās cilvēki var piedzīvot šaubas vai bailes, cenšoties sekot Jēzum
Kristum? ____________________

Studējot Mateja 14. nodaļas atlikušo daļu, meklē izteikumus, kas tev var palīdzēt
pārvarēt bailes, šaubas un vilšanos.

Izlasi Mateja14:24–25, pievēršot uzmanību tam, kas notika ar mācekļiem, kuri
šķērsoja Galilejas jūru, būdami paklausīgi Glābēja norādījumam.

Frāze „pūta pretvējš” 24. pantā nozīmē, ka vējš pūta pretēji viņu galamērķa
virzienam.

Ievēro, ka Mateja 14:23 bija jau vakars, kad Jēzus kalnā bija viens un mācekļi
šķērsoja Galilejas jūru. Attālums, kas bija jāšķērso pa jūru, bija apmēram
8 kilometrus garš, un labā laikā to varētu šķērsot divās līdz trīs stundās. Glābējs
nāca pie viņiem „gaiļos”, kas bija starp pulksten trijiem un sešiem no rīta. Tas
nozīmē, ka mācekļi bija visu nakti cīnījušies ar vēju, lai šķērsotu jūru.

Izlasi Marka 6:47–48, meklējot papildus informāciju, ko par šo notikumu
sniedza Marks.

Vai, tavuprāt, ja Jēzus zināja, ka Viņa mācekļiem ir grūtības, Viņš varēja pasaudzēt
mācekļus no grūtībām ātrāk? Kāda mērķa dēļ Viņš ļāva mācekļiem kādu laiku
cīnīties, pirms viņi tika atbrīvoti?

No šiem pierakstiem par mācekļiem, kas šķērso jūru, mēs mācāmies: lai gan Dievs
ne vienmēr mūs pasargā no mūsu grūtībām, Viņš zina, ko mēs piedzīvojam,
un Savā laikā nāk mums palīgā.
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2. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz šādiem
jautājumiem:

a. Kādu labumu mēs varam gūt, ja kādu laiku paši cīnāmies ar grūtībām, nevis
nekavējoties tiekam no tām atbrīvoti ar Tā Kunga palīdzību?

b. Kā apziņa, ka Tas Kungs zina par mūsu grūtībām, stiprina mūsu ticību
Viņam pat tad, kad Viņš uzreiz no tām mūs neatbrīvo?

Iztēlojies, ka tu nakts vidū atrodies zvejas laivā, cīnoties ar spēcīgu vēju un viļņiem
vairāku stundu garumā un tad ieraugi, ka kāds iet pa jūras virsu. Ko tu domātu vai
justu, ja būtu šādā situācijā?

Izlasi Mateja 14:26–27, meklējot, kā mācekļi reaģēja, kad viņi ieraudzīja Jēzu. Tu
varētu atzīmēt to, ko viņiem teica Jēzus.

Izlasi Mateja 14:28–30, pievēršot uzmanību tam, ko Pēteris vēlējās darīt, kad
dzirdēja Tā Kunga balsi.

Kā Pēteris sākotnēji izrādīja ticību?

Ko Pēteris tādu ieraudzīja, kas viņam lika nobīties, šaubīties un sākt grimt?

Apdomā, ko tavā dzīvē varētu simbolizēt šajā stāstā pieminētais vējš un viļņi, kas
var novest pie bailēm un šaubām.

No Pētera piedzīvotā mēs mācāmies: Ja mēs saglabāsim ticību Jēzum Kristum,
mēs pārvarēsim savas bailes un šaubas.

Izlasi tālāk sniegto prezidenta Hovarda V. Hantera izteikumu un atzīmē, ko viņš
teica par briesmām, kas mūs var piemeklēt, ja mēs nesaglabājam ticību Tam
Kungam: „Es nešaubīgi ticu — ja vien mēs kā indivīdi, ģimenes, sabiedrība un
tautas varētu pievērst savu skatu Jēzum, arī mēs, līdzīgi kā Pēteris, uzvaroši
staigātu pāri „neticības viļņu vāliem, bezbailīgi pretojoties šaubu vējiem”. Taču,
ja mēs novērsīsimies no Tā, kuram mums būtu jātic (jo tas ir tik viegli un šis

pasaulīgais kārdinājums ir tik vilinošs), ja mēs pievērsīsimies nevis Tam, kurš mums var palīdzēt
un mūs glābt, bet gan apkārtējo apstākļu briesmīgajai, postošajai un niknajai varai, mēs
nenovēršami nogrimsim konfliktu, ciešanu un izmisuma jūrā” („The Beacon in the Harbor of
Peace”, Ensign, 1992. g. nov., 19. lpp.).

3. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uzraksti vairākus veidus,
kā mēs varam „pievērst savu skatu” Jēzum Kristum, kā to sākotnēji

darīja Pēteris. Turklāt uzraksti par kādu reizi, kad tu esi pieredzējis, ka kāda
cilvēka ticība Jēzum Kristum ļāvusi viņam izvairīties no bailēm vai šaubām.

Apdomā, kādas pārmaiņas tu varētu veikt savā dzīvē, lai vēl vairāk pievērstos un
saglabātu ticību Jēzum Kristum, un izvirzi mērķi, lai īstenotu šīs pārmaiņas.

Tāpat kā Pēterim, arī mums kādreiz var trūkt ticības Jēzum Kristum, un mēs varētu
padoties bailēm, šaubām un zaudēt drosmi.

Izlasi Mateja 14:30–32, meklējot, kas notika, kad Pēteris gāja pretī Glābējam.
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Saskaņā ar 30. pantu, ko Pēteris darīja,
saprotot, ka grimst? (Tu varētu atzīmēt
Pētera teikto.)

Līdzīgi Pēterim, ja mēs meklējam
Dieva palīdzību tad, kad mūsu ticība
kļūst vāja, Viņš var kliedēt mūsu
bailes un šaubas.

4. Savā Svēto Rakstu
studiju dienasgrāmatā

atbildi uz šādu jautājumu: Kā Dievs
kliedē mūsu bailes un šaubas?

Izlasi Mateja 14:33, pievēršot uzmanību tam, ko darīja mācekļi pēc tam, kad Jēzus
un Pēteris bija iekāpuši laivā.

Mateja 14:34–36 mēs mācāmies, ka pēc šī notikuma Jēzus un Viņa mācekļi
turpināja savu ceļu un ieradās tālajā Galilejas krastā. Kad cilvēki uzzināja, ka ir
ieradies Jēzus, tie veda pie Viņa cilvēkus, kuri cieta no slimībām. Viņu ticība bija tik
liela, ka visi, kas atnāca, tika dziedināti, pieskaroties Viņa drēbēm. Salīdzini šo
notikumu ar to, kas notika ar ļaudīm, kas aprakstīti Mateja 13:57–58.

5. Savā studiju dienasgrāmatā, zem šīs dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju Mateja 14. nodaļu un pabeidzu to (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu skolotāju:

4.  DAĻA,  2 .  DIENA:

73



4. DAĻA: 3. DIENA

Mateja 15. nodaļa
Ievads
Atrodoties Galilejā, Jēzus paskaidroja rakstu mācītājiem un farizejiem, kāpēc Viņa
mācekļiem nevajadzētu ievērot tradīciju — roku mazgāšanu pirms ēšanas. Pēc tam
Viņš devās uz Vidusjūras austrumiem, kur Viņš dziedināja citticībnieku sievietes
meitu. Tad Viņš atgriezās Galilejā, kur Viņš brīnumaini dziedināja daudzus ļaudis
un pabaroja vairāk nekā 4000 cilvēku.

Mateja 15:1–20
Farizeji jautā, kāpēc Jēzus mācekļi nemazgā rokas pirms ēšanas
Izlasi tālāk dotās situācijas, meklējot, kas tajās ir kopīgs.

• Draudzenes iedrošina kādu jaunu sievieti uz skolas dejām uzvilkt nepiedienīgu
apģērbu. Jaunā sieviete zina, ka viņas apģērbs neatbilst Tā Kunga atturības
standartiem, lai gan viņas sabiedrībā šāds apģērbs ir pieņemams.

• Kāds jauns vīrietis nāk no pēdējo dienu svēto ģimenes, kam patīk sporta
pasākumi. Kad kādu populāru sporta notikumu rāda televīzijā, ģimene parasti
atliek ģimenes lūgšanu, Svēto Rakstu studēšanu, ģimenes mājvakaru un
svētdienas dievkalpojumu, lai noskatītos šos raidījumus.

• Jauns pāris gatavojas precēties. Viņi dzīvo vietā, kur uzskats par iesaistīšanos
pirmslaulību seksuālās attiecībās ir plaši izplatīts. Daži cilvēki šim pārim ir
teikuši, ka viņi ir vecmodīgi un dīvaini, jo gaida līdz laulībām, pirms uzsākt
seksuālās attiecības.

Iespējams, tu ievēroji, ka katra situācija ataino konfliktu starp paklausību Dieva
baušļiem un rīkošanos saskaņā ar tradīcijām vai paradumiem. Tradīcijas un
paradumi ietver kultūras, kopienas, ģimenes vai draugu uzskatus un paražas.

1. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uzraksti vienu vai vairākas
tradīcijas vai paradumus, kas tevi varētu atturēt no paklausības

Dieva baušļiem. Studējot Mateja 15. nodaļu, pievērs uzmanību patiesajiem
principiem, kas tev var palīdzēt, kad ir jāveic izvēle starp paklausību Dieva
baušļiem vai piedalīšanos tradīcijās un paražās.

Izlasi Mateja 15:1–2, pievēršot uzmanību tradīcijai, par ko rakstu mācītāji un farizeji
iztaujāja Jēzu. Kādu tradīciju neievēroja Jēzus mācekļi? ____________________
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Roku mazgāšana, ko pieminēja farizeji
un rakstu mācītāji, attiecas uz
ceremoniālu mazgāšanos rituālās tīrības
dēļ un nav saistīta ar higiēnas
apsvērumiem.

Izlasi Mateja 15:3, meklējot, kā Jēzus
atbildēja uz viņu jautājumu. Tu vari
atzīmēt savos Svētajos Rakstos, ko,
saskaņā ar Glābēja teikto, rakstu
mācītāji un farizeji darīja, rīkojoties
saskaņā ar savām tradīcijām.

Kā pierakstīts Mateja 15:4–6, Jēzus sniedza piemēru, kā rakstu mācītāji un farizeji ir
pārkāpuši Dieva bausli, rīkojoties saskaņā ar savām tradīcijām. Viņi izvairījās no
sava pienākuma — rūpēties par saviem gados vecajiem vecākiem, apgalvojot, ka
viņu nauda tika atvēlēta kā ziedojums Dievam jeb korban (skat. Marka 7:10–12). To
darot, viņi pārkāpa bausli — turēt godā tēvu un māti.

Izlasi Mateja 15:7–9, pievēršot uzmanību, ko rakstu mācītāji un farizeji lika
cilvēkiem darīt, izmantojot savas tradīcijas kā attaisnojumu tam, lai nepaklausītu
Dieva baušļiem.

No šiem pantiem mēs mācāmies šādu principu: Ja mēs vēlamies tuvoties
Dievam, tad mums ir jānostāda Viņa baušļi augstāk par jebkurām citām
mūsu tradīcijām un paražām.

Pārlasi šīs stundas sākumā sniegtos situāciju aprakstus. Attiecībā uz katru situāciju
apdomā šādus divus jautājumus:

• Ko cilvēks vai cilvēki šajā situācijā var darīt, lai paklausītu Dieva baušļiem?

• Kā šāda rīcība var palīdzēt cilvēkiem tuvoties Dievam?

2. Padomā par tradīcijām un paražām, kuras tu uzrakstīji šīs stundas
1. uzdevumā. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uzraksti par

kādu reizi, kad tu izvēlējies paklausīt Dieva baušļiem tā vietā, lai rīkotos saskaņā
ar plaši izplatītu tradīciju vai paražu. Tad atbildi uz jautājumiem:

a. Kas tev bija jādara, lai liktu Dieva baušļus augstāk par citām tradīcijām un
paražām, lai tu varētu tuvoties Viņam?

b. Kā tas tev ir palīdzējis tuvoties Debesu Tēvam?

Atminies, ka rakstu mācītāji un farizeji ticēja, ka ēšana, neveicot ceremoniālu roku
mazgāšanu, cilvēku apgānīs jeb padarīs garīgi nešķīstu. Izlasi Mateja 15:10–11,
meklējot, ko Glābējs mācīja par to, kas mūs patiesībā apgāna. Tu vari atzīmēt
atrasto.

Glābējs teica: „Kas no mutes iziet, tas sagāna cilvēku” (Mateja 15:11). Pēc tam, kad
Viņš pateica Saviem mācekļiem neraizēties par farizejiem, kuri bija aizvainoti par
Viņa vārdiem (skat. Mateja 15:12–16), Viņš paskaidroja, kas mūs patiesi apgāna.

Izlasi Mateja 15:17–20, meklējot, ko Glābējs teica par to, kas mūs apgāna.
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Svētajos Rakstos sirds bieži vien simbolizē mūsu domas un vēlmes. Kas, saskaņā ar
Glābēja vārdiem, mūs patiesībā apgāna? ____________________

Balstoties uz Glābēja mācībām Mateja 15:19–20, pabeidz šādu principu: Ja mēs
izvēlamies sev kavēt laiku ar ļaunām domām un vēlmēm, tad
____________________.

3. Savā studiju dienasgrāmatā uzraksti par vienu vai diviem veidiem,
kā mēs varam kļūt apgānīti jeb garīgi nešķīsti, ja mēs izvēlamies sev

kavēt laiku ar ļaunām vai nepiedienīgām domām un vēlmēm.

Mateja 15:21–28
Glābējs dziedina citticībnieku sievietes meitu
Tālāk sniegtajā vietā uzraksti vienu vai vairākas savas taisnīgās vēlmes:
____________________

Turpinot studēt Mateja 15. nodaļu, meklē principus, kas tev var palīdzēt saprast to,
kas tev ir jādara, lai piepildītos tavas taisnīgās vēlmes.

Atver Bībeles karti nr. 11 „Svētā zeme Jaunās Derības laikos”. Atrodi kartē Tiras un
Sidonas pilsētas. Dodoties no Galilejas uz piekrastes pilsētām Tiru un Sidonu, Jēzus
satika kānaāniešu sievieti. Līdzīgi kā daudzi citi cilvēki šajā reģionā, šī sieviete bija
citticībniece, kas nozīmē, ka viņa nebija jūdiete. Tajā laikā Glābēja misija bija
sludināt evaņģēliju tikai jūdiem, nevis citticībniekiem (skat. Mateja 10:5–6).

Izlasi Mateja 15:21–27, meklējot atbildes uz šādiem jautājumiem:

• Kāda taisnīga vēlme bija kanaāniešu sievietei?

• Ko sieviete teica un darīja, tādējādi parādot savu ticību Jēzum Kristum?

Ievēro, ka Glābēja līdzība, salīdzinot citticībniekus ar suņiem, pārbaudīja šīs
sievietes ticību. Kā sievietes atbilde uz šo salīdzinājumu parādīja viņas ticību Jēzum
Kristum?

Izlasi Mateja 15:28, meklējot, ko Glābējs izdarīja šīs sievietes labā.

Ko Viņš izdarīja? ____________________

No šī pieraksta mēs mācāmies, ka, pielietojot ticību Jēzum Kristum, mēs varam
saņemt svētības saskaņā ar mūsu taisnīgajām vēlmēm.

Apdomā šādu jautājumu: Papildus tam, ka pastāvīgi lūdzam Tam Kungam mūs
svētīt saskaņā ar mūsu taisnīgajām vēlmēm, ko vēl mēs varam darīt, lai izrādītu
ticību Jēzum Kristum?

Nolasi, ko teicis elders Dalins H. Oukss, no Divpadsmit apustuļu kvoruma:

„Ja mēs ticam Tam Kungam, Jēzum Kristum, mums Viņam ir jāuzticas. Mums ir
jāuzticas viņam pietiekami daudz, lai mēs varētu būt apmierināti, pieņemot Viņa
gribu, apzinoties, ka Viņš zina, kas mums būs vislabāk. …

… Lai arī cik spēcīga būtu ticība, tās ietekmē gūtais rezultāts nevar būt pretrunā
ar Kristus gribu, jo šis spēks nāk no Viņa. Ticības izrādīšana Tam Kungam, Jēzum
Kristum, vienmēr ir pakļauta debesu kārtībai, Tā Kunga labestībai, gribai,
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gudrībai un laikam. Mums nevar būt patiesa ticība Tam Kungam, ja mums nav pilnīgas
paļaušanās Tā Kunga gribai un Tā Kunga izvēlētajam laikam” („Faith in the Lord Jesus Christ”,
Ensign, 1994. g. maijs, 99.–100. lpp.).

Kā eldera Ouksa paskaidrojums par to, ko nozīmē izrādīt ticību Jēzum Kristum, var
palīdzēt tad, kad Tas Kungs mūs, saskaņā ar mūsu taisnīgajām vēlmēm,
nesvēta uzreiz?

Apdomā mācības un principus
Apdomāšana, kādēļ mācības un principi ir svarīgi tavā dzīvē, var tev palīdzēt sajust to patiesumu
un nozīmīgumu. Tu vari apdomāt arī to, kā Tas Kungs vēlētos, lai tu pielietotu apgūto. Laika
atvēlēšana apdomāšanai ļauj Svētajam Garam tevi vadīt tavās studijās un patiesības
pielietošanā.

4. Pārlasi taisnīgās vēlmes, kuras uzrakstīji iepriekš. Savā Svēto Rakstu
studiju dienasgrāmatā paskaidro, ko tu vari darīt, lai izrādītu ticību

Jēzum Kristum, tiecoties īstenot šīs vēlmes. Uzraksti arī par kādu pieredzi, kad
tu īstenoji kādu no savām taisnīgajām vēlmēm (saskaņā ar Tā Kunga gribu un
laiku), pielietojot ticību Jēzum Kristum, vai arī uzraksti par kāda cita cilvēka
pieredzi, kuru tu pazīsti. (Atceries, ka studiju dienasgrāmatā nav jāraksta par
pieredzēm, kas ir pārāk svētas vai personiskas.)

Mateja 15:29–39
Jēzus paēdina vairāk nekā 4000 sekotāju ar septiņiem klaipiem maizes un
dažām zivīm
Kā pierakstīts Mateja 15:29–39, Jēzus Kristus atgriezās Galilejā. Viņam tur
atrodoties, ap Viņu sapulcējās daudz ļaužu. Svētajos Rakstos pierakstīts, ka tur „bija
četri tūkstoši vīru, neskaitot sievas un bērnus” (Mateja 15:38), tostarp cilvēki, kuri
cieta no dažādām fiziskām kaitēm un invaliditātes. Glābējs viņus dziedināja, un pēc
tam, kad cilvēki ar Viņu bija pavadījuši trīs dienas, Viņš paveica vēl vienu brīnumu,
paēdinot viņus visus tikai ar septiņiem maizes klaipiem un dažām mazām zivīm.

5. Savā studiju dienasgrāmatā, zem šīs dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju Mateja 15. nodaļu un pabeidzu to (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu skolotāju:
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Jordānas upes ūdenskritums netālu no Filipa
Cezarejas

4. DAĻA: 4. DIENA

Mateja 16.–17. nodaļa
Ievads
Jēzus Kristus nosodīja farizejus un saduķejus, kuri prasīja Viņam zīmi, kas pierādītu
Viņa dievišķumu. Pēteris liecināja, ka Jēzus ir Kristus, un viņam tika apsolītas
debesu valstības atslēgas. Jēzus Kristus, Mozus un Elija piešķīra priesterības
atslēgas Pēterim, Jēkabam un Jānim Apskaidrošanas kalnā. Pēc tam, kad Jēzus bija
nokāpis no kalna, Viņš no kāda zēna izdzina ļauno garu. Kapernaumā Jēzus
brīnumaini nodrošināja nodevu naudu.

Mateja 16. nodaļa
Jēzus Kristus nosoda farizejus un saduķejus, un Viņš Pēterim apsola debesu valstības
atslēgas
Ko tu sacītu kādam, lai palīdzētu saprast, kādēļ tu tici, ka Pēdējo Dienu Svēto Jēzus
Kristus Baznīca ir vienīgā patiesā baznīca uz Zemes? ____________________

Studējot Mateja 16. nodaļu, meklē patiesas mācības, kas var mums palīdzēt saprast
un paskaidrot citiem, kas atšķir Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu kā Tā
Kunga Baznīcu uz Zemes (skat. M&D 1:30).

Mateja 16:1–12 mēs lasām, ka Glābējs nosodīja farizejus un saduķejus, kuri prasīja
Viņam zīmi, kas pierādītu Viņa dievišķumu. Tad Viņš brīdināja Savus mācekļus
nesekot šiem ļaunajiem vīriem.

Pēc tam Glābējs ar Saviem mācekļiem nonāca „Filipa Cezarejas robežās” (Mateja
16:13; šajā pantā vārds robežas attiecas uz reģionu vai apgabalu). Ko tu redzi šajā
Filipa Cezarejas attēlā aiz upes un kokiem?

Izlasi Mateja 16:13–19, meklējot, kā
Glābējs izmantoja klints tēlu, lai
raksturotu Savas Baznīcas pamatus.
(Mateja 16:15–19 ir prasmīgi pārzināmā
rakstvieta. Tu varētu iezīmēt šo
rakstvietu sevišķā veidā, lai spētu to
viegli atrast.)

Ievēro, ka 16.–17. pantā teikts, ka
Pēteris caur Debesu Tēva atklāsmi
zināja, ka Jēzus Kristus ir Dieva Dēls.
Tad Jēzus atsaucās uz atklāsmi,
raksturojot Savas Baznīcas pamatus.
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Pravietis Džozefs Smits paskaidroja: „Jēzus Savās mācībās saka: „Uz šās klints Es
gribu celt Savu draudzi, un elles vārtiem to nebūs uzvarēt”” [Mateja 16:18.]
Kādas klints? Atklāsmes” (Baznīcas prezidentu mācības: Džozefs Smits
[2010], 193. lpp.).

Vēl viņš liecināja: „Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca tika dibināta tieši
caur atklāsmi, kā tas vienmēr ir bijis, dibinot patieso Dieva Baznīcu, atsaucoties

uz Svētajiem Rakstiem (Amosa 3:7 un Apustuļu darbi 1:2)” (Mācības: Džozefs Smits, 193. lpp.).

Apdomā šādu informāciju: „Kad Glābējs mācīja Pēteri par atklāsmi, Viņš pielietoja
vārda spēli par Pētera vārdu, paziņojot Sīmanim: „Tu esi Pēteris [Petros], un uz šās
klints [petra] Es celšu Savu baznīcu” (Mateja 16:18). Grieķu valodas vārds petros
nozīmē — izolēta, neliela klints vai akmens. Grieķu valodas vārds petra arī var
nozīmēt „akmens”, taču tas var nozīmēt arī — akmeņaina augsne, pamatiezis vai
liela akmens grēda. No šiem vārdiem mēs varam mācīties, ka baznīca netiks celta
uz Pētera kā cilvēka pamata, bet gan uz atklāsmes pamatieža” (New Testament
Student Manual [Baznīcas izglītības sistēmas rokasgrāmata, 2014], 53. lpp.).

Tu vari pierakstīt šādu patiesu principu savos Svētajos Rakstos, līdzās Mateja 16:18:
Jēzus Kristus baznīca ir celta uz Dieva atklāsmes pamata.

1. Atbildi savā studiju dienasgrāmatā uz jautājumiem:

a. Kādēļ tev ir svarīgi zināt, ka Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca ir
celta jeb dibināta uz Dieva atklāsmes pamata?

b. Kā tas ietekmē to, kā tu seko pašreizējo praviešu padomam, kuri saņem
atklāsmi mūsdienās?

Pārlasi Mateja 16:19, meklējot, ko Glābējs apsolīja dot Pēterim.

No Glābēja vārdiem — „Es tev došu Debesu valstības atslēgas” — mēs mācāmies:
Jēzus Kristus uztic Savas valstības atslēgas Viņa izraudzītajiem praviešiem
un apustuļiem. Viņa valstības atslēgas ir priesterības atslēgas, un valstība, par ko
runāja Glābējs, ir Jēzus Kristus Baznīca.

Elders Dalins H. Oukss, no Divpadsmit apustuļu kvoruma, paskaidroja, kas ir
priesterības atslēgas un kādēļ tās ir svarīgas: „„Priesterības atslēgas ir pilnvaras,
ko Dievs devis priesterības [nesējiem], lai vadītu, kontrolētu un pārvaldītu Viņa
priesterības pielietojumu uz šīs Zemes” [Handbook 2: Administering the Church
(2010), 2.1.1]. Ikviena darbība jeb priekšraksts, kas tiek veikts šajā Baznīcā, tiek
izpildīts, saņemot tiešu vai netiešu pilnvarojumu no kāda, kam ir attiecīgās

atslēgas” („Priesterības atslēgas un pilnvaras” (vispārējās konferences runa) Ensign vai Liahona,
2014. g. maijs, 49. lpp.).

Vienas no atslēgām, ko Glābējs apsolīja Pēterim, bija saistīšanas spēka atslēgas —
spēks saistīt vai atraisīt uz Zemes ar tādu pašu iedarbību arī debesīs. Šis spēks ļauj
tiem priekšrakstiem, kas izpildīti Baznīcas vadītāju vadībā uz Zemes, tikt atzītiem
arī debesīs. Tas tiek lietots arī, lai saistītu ģimenes kopā uz mūžību. Mateja 16:19
palīdz mums saprast, kādēļ Tas Kungs dod priesterības atslēgas Saviem praviešiem
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un apustuļiem. Priesterības atslēgas ir nepieciešamas, lai pārvaldītu Tā Kunga
Baznīcu uz Zemes. Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca ir vienīgā baznīca uz
Zemes, kura ir saņēmusi un kurai pašlaik ir Tā Kunga priesterības pilnvaras un
atslēgas.

Mateja 16:21–28 mēs mācāmies, ka Jēzus runāja par Savu Izpirkšanas upuri un
mācīja Saviem mācekļiem, ka viņiem ir jābūt gataviem upurēt, lai sekotu Viņam.
Džozefa Smita tulkojums sniedz skaidrāku izpratni par to, ko nozīmē ņemt uz sevis
savu krustu:

„Un tad nu ņemt savu krustu cilvēkam nozīmē — atteikties no jebkādas
bezdievības un ikvienas pasaulīgas iekāres un turēt Manas pavēles.

Nepārkāpiet Manas pavēles, lai izglābtu savas dzīvības; jo, kas savu dzīvību izglābs
šajā pasaulē, tas to zaudēs nākamajā pasaulē” (Džozefa Smita tulkojums, Mateja
16:26–27 [Svēto Rakstu ceļvedī]).

Prasmīgi pārzināmā rakstvieta — Mateja 16:15–19
2. Atrodi kādu ģimenes locekli vai draugu, lai palīdzētu tev izspēlēt

šādu situāciju:

Iedomājies, ka tu runā ar draugu, kurš nav Baznīcas loceklis. Tavs draugs uzdod
zemāk sniegtos jautājumus. Lai atbildētu uz sava drauga jautājumiem, izmanto
patiesās mācības, kuras tu apguvi Mateja 16:15–19.

• Es dzirdēju, ka tava Baznīca apgalvo, ka tā ir vienīgā patiesā Jēzus Kristus
baznīca. Vai tu tam tici?

• Mana Baznīca arī tic Jēzum Kristum, tad kāpēc tu uzskati, ka tava Baznīca ir
vienīgā patiesā Baznīca?

Pēc tam, kad esat pabeiguši lomu spēli, palūdz savam ģimenes loceklim vai
draugam ierakstīt tavā studiju dienasgrāmatā, ka tu esi paveicis šo uzdevumu. Ja
nav iespējams veikt šo uzdevumu ar ģimenes locekli vai draugu, tu vari
vienkārši atbildēt uz šiem jautājumiem savā studiju dienasgrāmatā.

Mateja 17. nodaļa
Jēzus Kristus, Mozus un Elija piešķir priesterības atslēgas Pēterim, Jēkabam un Jānim
Padomā, kā priesterības pilnvaras varētu salīdzināt ar autovadītāja apliecību un
priesterības atslēgas varētu salīdzināt ar atslēgām, kas nepieciešamas, lai
vadītu mašīnu.
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Pārdomā šādus jautājumus: Ko
autovadītāja apliecība ļauj cilvēkam
darīt? Kāpēc ir svarīgi, lai papildus
autovadītāja apliecībai cilvēkam būtu arī
automašīnas atslēgas? Kā autovadītāja
apliecību un automašīnas atslēgas
varētu salīdzināt ar priesterības
pilnvarām un atslēgām, kas
nepieciešamas, lai vadītu Dieva darbu?

Kad Tas Kungs apsolīja dot Pēterim
„Debesu valstības atslēgas” (Mateja
16:19) jeb pilnvaras vadīt Dieva darbu uz Zemes, Pēterim un citiem apustuļiem jau
bija priesterības pilnvaras, bet viņiem vēl nebija piešķirtas valstības atslēgas, lai
vadītu valstību — Jēzus Kristus Baznīcu. Studējot Mateja 17. nodaļu, meklē, kā
Pēteris, Jēkabs un Jānis saņēma valstības atslēgas.

Izlasi Mateja 17:1–2, pievēršot uzmanību tam, kur Pēteris, Jēkabs un Jānis saņēma
priesterības atslēgas.

Kas ar Glābēju notika kalnā? ____________________

Apskaidrošana ir „personu stāvoklis, kuras uz laiku tiek izmainītas gan izskatā, gan
miesā — tas ir, paceltas augstākā garīgā līmenī —, lai tās varētu izturēt debesu
būtņu klātbūtni un godību” (Svēto Rakstu ceļvedis, „Apskaidrošana”,
scriptures.lds.org; skat. arī Bible Dictionary, „Transfiguration, Mount of”). Arī
Pēteris, Jēkabs un Jānis šajā brīdī tika apskaidroti (skat. M&D 67:11–12).

Lasot Mateja 17:3, papildini tālāk doto tabulu ar divu citu personu vārdiem, kuri
bija klāt Apskaidrošanas kalnā. Ņem vērā, ka Ēlija ir Vecās Derības pravietis Elija..
„Svētajos Rakstos Ēlijas vārds jeb nosaukums tiek izmantots vairākos veidos.
(1) Ēlija ir Jaunās Derības (grieķu) forma no Elija Lūkas 4:25–26, Jēkaba v. 5:17 un
Mat. 17:1–4. Šajos gadījumos Ēlija bija senais pravietis Elija, kura kalpošana ir
aprakstīta 1. un 2. Ķēniņu grāmatā” (skat. Svēto Rakstu ceļvedis, „Elija”,
scriptures.lds.org).

4.  DAĻA,  4 .  DIENA:

81



Personas, kuras bija klāt Apskaidrošanas kalnā

Mateja 17:1–2 Jēzus
Kristus

A.

Mateja 17:1–2 Pēteris,
Jēkabs
un Jānis

B.
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Personas, kuras bija klāt Apskaidrošanas kalnā

Mateja 17:3; Džozefa Smita
tulkojums, Marka 9:3 (Svēto
Rakstu ceļvedī)

C.

Mateja 17:4–9 D.
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Izlasi tālāk doto pravieša Džozefa Smita izteikumu un atzīmē iemeslu, kādēļ uz
kalnu tika sūtīti Mozus un Ēlija: „Glābējs, Mozus un Ēlija [Elija] deva atslēgas
Pēterim, Jēkabam un Jānim uz kalna, kad viņi tika pārveidoti viņu priekšā”
(Baznīcas prezidentu mācības: Džozefs Smits [2010. g.], 104. lpp.).

Mozum bija Israēla sapulcināšanas atslēgas (skat. M&D 110:11) un Elijam bija
atslēgas, kas saistītas ar saistīšanas spēku (skat. M&D 110:13–16).

Džozefa Smita Bībeles tulkojumā tiek skaidrots, ka Jānis Kristītājs, kuru nogalināja
Hērods, arī parādījās kalnā (skat. Džozefa Smita tulkojums, Marka 9:3 Svēto Rakstu
ceļvedī). Bībeles vārdnīcā teikts, ka DžST Marka 9:3 tulkojums nozīmē nevis to, ka
Apskaidrošanas kalnā Ēlija bija Jānis Kristītājs, bet to, ka Jānis Kristītājs bija līdzās
pravietim Ēlijam” (skat. Bible Dictionary, „Elias”). Tabulā ieraksti: Jānis Kristītājs.

Izlasi Mateja 17:4–9, pievēršot uzmanību tam, kurš vēl bija klāt
Apskaidrošanas kalnā.

Tabulā ieraksti: Dievs Tēvs.

Pētera, Jēkaba un Jāņa pieredzētais Apskaidrošanas kalnā bija svarīgs notikums
Jēzus Kristus Baznīcas izveidošanā uz Zemes. Elders Brūss R. Makonkijs, no
Divpadsmit apustuļu kvoruma, ir teicis: „Kamēr cilvēki nav sasnieguši augstāku
garīgās izpratnes līmeni, nekā tiem ir pašlaik, tie var tikai daļēji saprast, kas
notika Apskaidrošanas kalnā”, un tas, ko mēs zinām, ir „no Jaunās Derības
pierakstiem un no papildu informācijas, kas atklāta caur Džozefu Smitu”

(Doctrinal New Testament Commentary, 3 sēj. [1965–1973], 1:399).

Iespējams, tu atceries, ka evaņģēlija atklāšana ir laika periods, kurā Debesu Tēvs
atklāj priesterības pilnvaras, priekšrakstus un zināšanas par Viņa glābšanas ieceri
cilvēkiem uz Zemes caur Viņa pilnvarotiem kalpiem (skat. Svēto Rakstu ceļvedis,
„Atklāšana”, scriptures.lds.org). Katra tabulā atzīmētā persona, kura bija klāt
Apskaidrošanas kalnā, parādījās arī pravietim Džozefam Smitam mūsu atklāšanā.

Novelc līniju no personu vārdiem, kas uzrakstīti tabulā, uz atbilstošo attēlu, kas
ataino laiku, kad šīs personas parādījās pravietim Džozefam Smitam. Pēc tam, kad
esi to izdarījis, pārbaudi savas atbildes, izmantojot šādu informāciju:

A. Debesu Tēvs un Jēzus Kristus parādījās Džozefam Smitam Pirmās vīzijas laikā
(skat. Džozefs Smits — Vēsture 1:16–17).

B. Jānis Kristītājs piešķīra Džozefam Smitam un Oliveram Kauderijam Ārona
priesterības atslēgas (skat. M&D 13).

C. Pēteris, Jēkabs un Jānis piešķīra Džozefam Smitam un Oliveram Kauderijam
Melhisedeka priesterības atslēgas (skat. M&D 27:12).

D. Pravietis Ēlija piešķīra Džozefam Smitam un Oliveram Kauderijam saistīšanas
spēka atslēgas Kērtlandes templī. Tajā pašā dienā Mozus piešķīra Israēla
sapulcināšanas atslēgas (skat. M&D 110).
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No notikumiem, kas risinājās Apskaidrošanas kalnā, un no pravieša Džozefa Smita
pieredzēm Atjaunošanas sākumā mēs mācāmies: katrā atklāšanā Dievs piešķir
priesterības atslēgas Saviem izvēlētajiem kalpiem, lai viņi varētu vadīt Viņa
darbu uz Zemes.

Pašreizējiem praviešiem un apustuļiem ir tās pašas priesterības atslēgas, ko saņēma
pravietis Džozefs Smits. Šīs atslēgas tika nodotas no Džozefa Smita caur Brigamu
Jangu un turpmākajiem praviešiem.

3. Savā studiju dienasgrāmatā atbildi uz šādiem jautājumiem:

a. Kādēļ, tavuprāt, ir svarīgi zināt, ka tas pats veids, kādā priesterības atslēgas
tika piešķirtas Jēzus Kristus laikā, atkārtojās mūsdienās ar pravieti
Džozefu Smitu?

b. Kā tu paskaidrotu draugam, ka Debesu vēstneši (eņģeļi), piešķirot
priesterības atslēgas pravietim Džozefam Smitam, to veica saskaņā ar Dieva
noteiktu paraugu?

4. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uzraksti mērķi — ko tu
darīsi, lai labāk sekotu un atbalstītu tos, kam mūsdienās ir Debesu

valstības atslēgas.

Pēc svētās pieredzes Apskaidrošanas kalnā Glābējs pavēlēja viņiem: „Par šo
parādību nestāstiet nevienam, tiekāms Cilvēka Dēls nebūs no miroņiem uzcēlies”
(Mateja 17:9).

Apdomā, kā šis norādījums ir līdzīgs prezidenta Boida K. Pekera, no Divpadsmit
apustuļu kvoruma, padomam: „Vēl esmu nācis pie slēdziena, ka nav prātīgi
nepārtraukti runāt par neparastām garīgām pieredzēm. Tās rūpīgi jāglabā un par
tām jāstāsta vienīgi tad, ja Svētais Gars mudina mūs to darīt par svētību citiem”
(„The Candle of the Lord”, Ensign, 1983. g. janv., 53. lpp.).

Kādēļ mums jābūt uzmanīgiem attiecībā uz dalīšanos svētās pieredzēs un jādara tas
vienīgi tad, kad mūs to darīt mudina Gars?

Mateja 17:10–27 mēs uzzinām, ka Jēzus Kristus izdzina no kāda zēna ļauno garu un
brīnumaini nodrošināja nodevu naudu Sev un Pēterim.

5. Savā studiju dienasgrāmatā, zem šīs dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju Mateja 16.–17. nodaļu un pabeidzu šo stundu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu skolotāju:
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5. DAĻA: 1. DIENA

Mateja 18.–20. nodaļa
Ievads
Jēzus Kristus Saviem mācekļiem mācīja principus, kas palīdzētu viņiem vadīt Viņa
Baznīcu pēc Viņa uzkāpšanas debesīs. Atbildot uz Pētera jautājumu par piedošanu,
Tas Kungs mācīja līdzību par nepateicīgo kalpu, un Viņš mācīja arī par laulības
svētumu. Glābējs uzsvēra, cik svarīgi ir izvēlēties mūžīgo dzīvi, nevis pasaulīgo
labklājību, un Viņš mācīja līdzību par strādniekiem vīna dārzā.

Mateja 18. nodaļa
Jēzus Kristus māca Saviem mācekļiem principus, kas viņiem palīdzēs vadīt Baznīcu,
un Viņš stāsta līdzību par nepateicīgo kalpu

Prezidents Tomass S. Monsons stāstīja par kādu ģimeni, kurā bija nomiris viņu
divus mēnešus vecais bērniņš: „Tēvs bija mēbeļu meistars, un viņš uztaisīja
skaistu zārku sava dārgā bērna ķermenim. Bēru diena bija drūma, tādējādi
atspoguļojot skumjas, kuras viņi juta par savu zaudējumu. Kad ģimene gāja uz
lūgšanu namu, tēvam nesot mazo zārciņu, bija sapulcējies neliels skaits draugu.
Tomēr lūgšanu nama durvis bija slēgtas. Aizņemtais bīskaps bija aizmirsis par

bērēm. Centieni viņu sameklēt bija veltīgi. Nezinot, ko darīt, drēgnajā lietū tēvs paņēma zārku un
nesa to mājās ar ģimeni sev līdzās” („Hidden Wedges”, Ensign, 2002. g. maijs, 19. lpp.).

1. Savā studiju dienasgrāmatā atbildi uz jautājumiem:

a. Ja jūs būtu bijis šīs ģimenes loceklis, kā jūs būtu jutušies, ja bīskaps nebūtu
atnācis uz bērēm?

b. Kāpēc būtu bijis grūti piedot bīskapam?

Mateja 18:1–20 mēs lasām, ka Jēzus mācīja Saviem mācekļus būt pazemīgiem un
kļūt kā maziem bērniem. Viņš arī paskaidroja, ka tie, kas „apgrēcina” mazus bērnus
vai ved tos neceļos, cietīs (skat. 6.–7. pantu).

Mazu bērnu pazemību var salīdzināt ar Baznīcas jaunpievērsto pazemību. Ko mēs
varam mācīties no jaunpievērstajiem? Kā mēs varam stiprināt gan bērnus, gan
Baznīcas jaunpievērstos?

Pēc tam Glābējs deva Saviem mācekļiem padomu — izslēgt no savas dzīves to, kas
viņus varētu apgrēcināt vai likt paklupt (skat. 9. pantu). Viņš arī mācīja apustuļiem:
ja kāds izdara pārkāpumu vai grēko pret tiem, viņiem vispirms jācenšas atrisināt
problēmu ar šo cilvēku zem četrām acīm. Ja šis cilvēks atsakās nožēlot, tad tas ir
jāved pie Baznīcas pilnvarotajiem. (Piezīme: Glābēja mācības, kas atrodamas Mateja
18:1–14, padziļināti tiks pārrunātas stundās par Marka 9. nod. un
Lūkas 15. nodaļu.)

Pēc šīs pamācības Pēteris uzdeva Tam Kungam jautājumu par piedošanu. Izlasi
Mateja 18:21, meklējot Pētera jautājumu.
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Daži reliģiskie vadītāji Pētera dienās mācīja, ka cilvēkam nav jāpiedod citam
cilvēkam vairāk kā trīs reizes. Jautājot Tam Kungam, vai viņam būtu jāpiedod
septiņas reizes, iespējams, Pēteris domāja, ka viņš ir augstsirdīgs (skat. Bruce R.
McConkie, The Mortal Messiah: From Bethlehem to Calvary, 4 sēj. [1979–1981], 3:91).
Izlasi Mateja 18:22, meklējot Glābēja atbildi Pēterim.

„Septiņdesmit reiz septiņas reizes” nozīmē, ka mums nevajadzētu noteikt limitu,
cik reižu mēs piedosim citiem. Glābēja atbilde Pēterim māca šādu patiesu principu:
Tas Kungs mums ir pavēlējis piedot tiem, kas mūs aizvaino vai grēko
pret mums.

Piedot citiem nozīmē — izturēties ar mīlestību pret cilvēku, kas mūs aizvainojis vai
sāpinājis, un neturēt ļaunu prātu uz tiem, kas mūs ir aizskāruši (skat. Svēto Rakstu
ceļvedis, „Piedot”,scriptures.lds.org; M&D 64:9–11). Piedošana nenozīmē, ka tu
turpini ļaut citiem nodarīt tev pāri vai ka vainīgajam likumīgi vai citādi nav jāatbild
par savu rīcību.

Pēc tam, kad Glābējs atbildēja uz Pētera jautājumu, Viņš Saviem mācekļiem mācīja
līdzību, kas var mums palīdzēt saprast, kāpēc mums ir jāpiedod citiem.

Izlasi Mateja 18:23–30, pievēršot uzmanību tam, cik daudz naudas kalps un darba
biedrs bija parādā.

Cik daudz kalps bija parādā ķēniņam? ____________________

Cik daudz darba biedrs bija parādā kalpam? ____________________

Izmanto tālāk sniegto informāciju, lai aprēķinātu, cik daudz laika vajadzētu, lai
katrs no parādniekiem atmaksātu to, ko bija parādā:

Jēzus dienās „10 000 talentu bija pielīdzināmi 100 000 000 denāriju [romiešu
valūta]. Viens denārijs bija parastā dienas alga ierindas darbiniekam” (Jay A. Parry
un Donald W. Parry, Understanding the Parables of Jesus Christ [2006], 95. lpp.).
Aprēķini, cik gadu kalpam būtu nepieciešami, lai apmaksātu šo parādu, dalot
100 000 000 denārijus ar 365 dienām.

Cik dienas būtu jāstrādā kalpam, lai atmaksātu savu parādu, ja tiktu izmaksātas
visas algas? ____________________

(Atceries, ka vairums strādnieku dienā nopelnīja vienu denāriju.) Aprēķini, cik
daudz laika vajadzētu, lai darba biedrs apmaksātu savu parādu.

Cik dienas būtu jāstrādā darba biedram, lai atmaksātu savu parādu, ja tiktu
izmaksātas visas algas? ____________________

Izlasi Mateja 18:31–35, meklējot, kā kungs atbildēja, kad uzzināja par kalpa rīcību
pret darba biedru.

Kāpēc, tavuprāt, kungs teica kalpam, ka viņš bija nekrietns kalps, jo nepiedeva
parādu savam darba biedram?

Balstoties uz 35. pantā izlasīto, uzraksti, ko, tavuprāt, simbolizē katrs no trim līdzībā
minētajiem cilvēkiem:

Kungs = ____________________

Kalps = ____________________
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Darba biedrs = ____________________

Pamatojoties uz šajā līdzībā apgūto, pabeidz šādu principu: Ja mēs vēlamies, lai
Dievs mums piedod, tad ____________________. Apsver iespēju uzrakstīt šo
principu savu Svēto Rakstu lappuses malā, līdzās Mateja 18:24–35.

Ko cilvēks var darīt, ja viņam ir grūti kādam piedot?

Prezidents Džeimss E. Fausts no Augstākā prezidija mācīja:

„Mums ir jāapzinās un jāatzīst, kad esam dusmīgi. Lai to izdarītu, būs
nepieciešama pazemība, taču, ja mēs metīsimies ceļos un lūgsim Debesu Tēvu, lai
Viņš dāvā mums piedošanas sajūtas, Viņš mums palīdzēs. Tas Kungs pieprasa, lai
mēs „piedotu visiem cilvēkiem” [M&D 64:10] mūsu pašu dēļ, jo „naids kavē
garīgo izaugsmi” [Orsons F. Vitnijs, Gospel Themes (1914), 144. lpp.]. Tas Kungs
mūsu sirdīm sniedz mierinājumu tikai tad, kad mēs atbrīvojamies no naida un

rūgtuma. …

… Saskaroties ar traģēdiju, mums nav uz to jāatbild ar personīgu atriebību, bet gan jāļauj
taisnībai darīt savu daļu un tad jāatlaiž dusmas. Nav viegli palaist vaļā un atbrīvot savas sirdis no
gruzdoša aizvainojuma. Glābējs mums visiem ir sniedzis vērtīgu mieru caur Viņa Izpirkšanu, taču
to mēs varam just tikai tad, kad mēs esam gatavi atteikties no negatīvām dusmu, spīta vai
atriebības sajūtām. Ikvienam no mums, kas piedod „saviem parādniekiem” [Džozefa Smita
tulkojums, Mateja 6:13], pat tiem, kas izdarījuši smagus noziegumus, Izpirkšana sniedz
ievērojamu mieru un mierinājumu” („The Healing Power of Forgiveness”, Ensign vai Liahona,
2007. g. maijs, 69. lpp.).

2. Savā studiju dienasgrāmatā uzraksti par kādu gadījumu, kad Tas
Kungs ir palīdzējis tev piedot kādam, kas ir grēkojis pret tevi vai

aizvainojis tevi.

Tālāk ir dots prezidenta Monsona stāsta noslēgums, par ko tika runāts iepriekš
šajā stundā: „Ja šai ģimenei nebūtu tik cēls raksturs, viņi varētu vainot bīskapu
un glabāt sliktās sajūtas. Kad bīskaps uzzināja par šo traģēdiju, viņš apmeklēja
ģimeni un atvainojās. Ar sāpēm, kas vēl joprojām bija redzamas viņa sejas
izteiksmē, taču ar asarām acīs tēvs pieņēma šo atvainošanos, un viņi abi
izbaudīja sapratnes garu” („Hidden Wedges”, 19.)

Apdomā, kam tu, iespējams, neesi piedevis savā dzīvē. Lūdz pēc vēlmes piedot un
spējas atbrīvoties no sāpēm un dusmām, lai Jēzus Kristus var palīdzēt tev just mieru
un mierinājumu caur Viņa īstenoto Izpirkšanu.
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Mateja 19:1–12
Glābējs māca par laulības svētumu
Tā Kunga mācība attiecībā uz laulību un
šķiršanos atšķiras no daudziem
pasaules uzskatiem.

Kādi ir pasaules uzskati par laulību un
šķiršanos? ____________________

Studējot Mateja 19:1–12, pievērs
uzmanību Tā Kunga mācībām par
laulību un šķiršanos un apdomā, cik
svarīgas tev ir šīs mācības.

Izlasi Mateja 19:1–3, pievēršot uzmanību jautājumam, ko farizeji uzdeva Jēzum.

Jautājums „Vai ir atļauts šķirties no savas sievas katra iemesla dēļ?” (Mateja 19:3) ir
attiecināms uz vīrieti, kurš šķiras no savas sievas jebkāda iemesla dēļ, pat ja tas ir
nenozīmīgs vai savtīgs.

Izlasi Mateja 19:4–6, meklējot, ko Glābējs mācīja par laulību un šķiršanos.

Šajos pantos mācīts, ka laulība starp vīrieti un sievieti ir svētas attiecības, ko
radījis un iedibinājis Dievs. Apsver iespēju uzrakstīt šo doktrīnu savu Svēto
Rakstu lappuses malā, līdzās Mateja 19:6. Mūsdienu atklāsmē Tas Kungs ir
apstiprinājis, ka jaunā un mūžīgā laulības derība (tempļa laulība) ir nepieciešama
paaugstināšanai (skat. M&D 131:1–4).

Izlasi Mateja 19:7, pievēršot uzmanību citam jautājumam, ko farizeji uzdeva Jēzum.

Mateja 19:8–9 pierakstīts, ka Glābējs teica farizejiem, ka Mozus savulaik atļāva
šķiršanos cilvēku cietsirdības dēļ. Termins „šķirties” šajos pantos var nozīmēt arī
nošķirties vai pamest.

Tālāk dotais apgalvojums, ko teicis elders Dalins H. Oukss no Divpadsmit
apustuļu kvoruma, palīdz noskaidrot, kā šī mācība attiecas uz mūsdienām:
„Laulība, kas ir paredzēta paaugstināšanai — kas ir mūžīga laika ziņā un
dievišķa kvalitātes ziņā —, neparedz šķiršanos. Tā Kunga tempļos pāri tiek laulāti
uz visu mūžību. Taču dažas laulības neattīstās šī ideāla virzienā. Mūsu
„cietsirdības” dēļ [Mateja 19:8] Tas Kungs šobrīd nepieprasa šo celestiālo

standartu. Viņš atļauj šķirtiem cilvēkiem precēties vēlreiz bez netikumības traipa, ko paredz
augstākais likums” („Šķiršanās” (vispārējās konferences runa), Ensign vai Liahona, 2007. g.
maijs, 70. lpp.).

3. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uzraksti dažus veidus, kā
tu gatavojies „laulībai, kas ir paredzēta paaugstināšanai”, ko

aprakstīja elders Oukss. Ko tu vari darīt, lai noslēgtu mūžīgo laulību, esot ar
stingru apņēmību — atrisināt nesaskaņas bez šķiršanās?
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Mateja 19:13 – 20:34
Jēzus māca par mūžīgo dzīvi, un Viņš sniedz līdzību par strādniekiem vīna dārzā
Mateja 19:13–30 pierakstīts, ka Jēzus mudināja Savus sekotājus tiekties pēc
mūžīgās dzīves, nevis pēc pasaulīgas labklājības. Pēteris jautāja, ko mācekļi saņems,
atsakoties no pasaulīgām mantām, lai sekotu Glābējam. (Piezīme: Šajos pantos
paustie notikumi tiks pārrunāti, mācoties Marka 10. nodaļu.)

Mateja 20:1–16 mēs lasām, ka Glābējs
Saviem mācekļiem mācīja līdzību, lai
palīdzētu viņiem saprast, ka Debesu
Tēvs vēlas visiem Saviem bērniem
sniegt iespēju — saņemt mūžīgo
dzīvību. Šajā līdzībā kāds vīrs noalgo
strādniekus dažādos dienas laikos, lai
tie strādātu viņa vīna dārzā, un pēc tam,
dienas beigās, viņš tiem samaksā
vienādu algu.

Mateja 20:17–34 pierakstīts, ka Jēzus
Kristus pareģoja, ka, atgriežoties Jeruzalemē, Viņš tiks nodots un nolemts nāvei.
Viņš Saviem mācekļiem mācīja, ka tā vietā, lai tiektos pēc varas un augsta stāvokļa
sabiedrībā, viņiem vajadzētu sekot Viņa piemēram un kalpot citiem.

4. Savā studiju dienasgrāmatā, zem šīs dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju Mateja 18.–20. nodaļu un pabeidzu šo stundu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu skolotāju:
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5. DAĻA: 2. DIENA

Mateja 21:1–16
Ievads
Savas dzīves pēdējās nedēļas sākumā Jēzus triumfāli iegāja Jeruzālemē. Atrodoties
tur, Viņš otro reizi attīrīja templi un dziedināja aklos un tizlos, kas nāca pie Viņa.

Mateja 21:1–11
Jēzus triumfāli ieiet Jeruzālemē

1. Padomā par kādu aktivitāti, ko būtu nozīmīgi veikt kopā ar taviem
draugiem vai ģimenes locekļiem. Savā studiju dienasgrāmatā

uzraksti īsu rindkopu par to, ko tu teiktu vai darītu, lai pārliecinātu savus
draugus vai ģimenes locekļus piedalīties šajā aktivitātē.

Daudziem cilvēkiem ir ļoti maz zināšanu par Jēzu Kristu un Viņa evaņģēliju, un
mums ir pienākums — palīdzēt citiem mācīties par Viņu. Studējot Mateja 21:1–11,
apdomā, ko tu varētu darīt, lai palīdzētu citiem — vēlēties vairāk uzzināt par
Jēzu Kristu.

Aplūko šajā stundā ietverto lappusi „Jēzus Kristus pēdējā nedēļa, Izpirkšana un
augšāmcelšanās” Šis īsais pārskats par Glābēja mirstīgās dzīves pēdējo nedēļu
sniedz kopsavilkumu notikumiem, kas noveda līdz Viņa nāvei un Augšāmcelšanai.
Tas var izskaidrot un padziļināt tavu izpratni par stāstiem, mācībām, doktrīnām un
principiem, kas saistīti ar Jēzus Kristus laicīgās kalpošanas pēdējo nedēļu.

Mateja 21. nodaļā aprakstīti notikumi, kas noritēja piecas dienas pirms Glābēja
krustā sišanas, un tie aizsākās ar Viņa triumfālo ieiešanu Jeruzālemē. Atceries: kad
Jēzus un Viņa apustuļi no Jērikas devās uz Jeruzālemi, viņiem sekoja daudz ļaužu
(skat. Mateja 20:17–18, 29).

Izlasi Mateja 21:1–5, meklējot, ko Jēzus norādīja darīt diviem no Saviem mācekļiem.

Pravietojums, kas pieminēts Mateja 21:4–5, ir atrodams Caharijas 9:9–10. Apsver
iespēju uzrakstīt šo mijnorādi savu Svēto Rakstu lappuses malā, līdzās Mateja
21:4–5. Šis pravietojums bija par apsolīto Mesiju jeb „iesvaidīto pravieti, priesteri,
ķēniņu un Atbrīvotāju, kura atnākšanu jūdi dedzīgi gaidīja” (Svēto Rakstu ceļvedis,
„Mesija”, scriptures.lds.org). Var būt noderīgi zināt, ka Bībeles laikā ēzelis „bija jūdu
augstdzimušo simbols. … Jāšana uz ēzeļa … parādīja, ka Jēzus nāca kā mierpilns
un „vienkāršs” Glābējs, nevis kā iekarotājs uz kara zirga” (New Testament Student
Manual [Baznīcas izglītības sistēmas rokasgrāmata, 2014], 64. lpp.).

Izlasi Mateja 21:6–8, meklējot, ko „daudz ļaužu” (8. pants), kad Jēzus iejāja
Jeruzālemē, darīja, lai ar cieņu atzītu Jēzu par Mesiju.

Jāņa evaņģēlijā teikts, ka ļaužu pulks lietoja „palmu zarus” (Jāņa 12:13). Palmu zari
bija jūdu miera un uzvaras pār ienaidniekiem simbols. Paklājs, ko ļaudis salika no
zariem un drēbēm, bija žests, kuru izmantoja, lai godinātu augstdzimušos vai
iekarotājus. To darot, ļaužu pulks atzina un sveica Jēzu kā Atbrīvotāju un Ķēniņu.
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Aplūko attēlu Kristus svinīgā ienākšana Jeruzālemē (Evaņģēlija mākslas darbu
grāmata [2009], nr. 50; skat. arī vietnē LDS.org). Iztēlojies, ka esi viens no ļaužu
pulka. Izlasi Mateja 21:9 un iztēlojies, ka tu sauc kopā ar citiem.

Ievēro, ka cilvēki atkārtoja vārdu
Ozianna, kas nozīmē —„izglāb mūs”
(Svēto Rakstu ceļvedis, „Ozianna”).
Apsver iespēju — uzrakstīt šo definīciju
Mateja 21:9 pamalē.

Rakstu iezīmēšana un piezīmju rakstīšana
Viens no paņēmieniem, kas palīdz vieglāk atcerēties, ko tu esi mācījies, ir atzīmēšana un piezīmju
rakstīšana Svētajos Rakstos. Tu vari to darīt, pasvītrojot, iekrāsojot vai apvelkot kontūras
galvenajiem vārdiem un frāzēm. Tu vari arī pierakstīt definīcijas, principus, pravietisku komentāru,
personīgos ieskatus un iespaidus Svēto Rakstu pamalēs.

Daļa no ļaužu pulka izsauciena piepildīja mesiānisko pravietojumu, kas atrodams
Psalmu 118:25–26. Apsver iespēju — uzrakstīt šo mijnorādi savu Svēto Rakstu
lappuses malā, līdzās Mateja 21:9. Karaliskais un mesiāniskais tituls „Dāvida Dēls”
(Mateja 21:9) bija veltīts Dāvida troņa mantiniekam. To sakot, ļaudis paziņoja, ka
Jēzus ir Mesija, kuru ir izvēlējies un sūtījis Dievs, lai atbrīvotu un vadītu Savu tautu.

Iztēlojies, ka tu tolaik dzīvoji Jeruzālemē. Kādas domas vai sajūtas tev varētu rasties,
ja tu būtu bijis liecinieks Glābēja triumfālajai ienākšanai?

Tajā laikā Jeruzālemē bija tūkstošiem citu cilvēku, kas svinēja Pashā svētkus. Izlasi
Mateja 21:10–11, meklējot, kāda ietekme ļaužu pulka uzvedībai bija uz citiem
ļaudīm Jeruzālemē.

Kādus jautājumus uzdeva citi ļaudis, redzot ļaužu pulka uzvedību?

Šis pieraksts ilustrē šādu principu: Kad mēs publiski atzīstam un runājam par
Jēzu Kristu, mēs varam citiem palīdzēt — rast vēlmi uzzināt vairāk par Viņu.

2. Savā studiju dienasgrāmatā uzraksti, kādos apstākļos ārpus
Baznīcas sanāksmēm mēs varam publiski atzīt un runāt par Jēzu

Kristu. Pēc tam uzraksti piemērotus veidus, kā tu varētu publiski atzīt un runāt
par Jēzu Kristu tā, lai palīdzētu citiem — vēlēties uzzināt vairāk par Viņu.

3. Savā studiju dienasgrāmatā atbildi uz vienu vai abiem jautājumiem:

a. Kad kāda cilvēka centieni — publiski atzīt un runāt par Jēzu Kristu — ir
vedinājuši tevi vēlēties uzzināt vairāk par Viņu?
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b. Kad tu (vai kāds tev zināms cilvēks) ir palīdzējis kādam citam vēlēties
uzzināt vairāk par Jēzu Kristu tāpēc, ka jūs publiski atzināt un runājāt
par Viņu?

Meklē un izmanto iespējas atbilstoši atzīt Jēzu Kristu un runāt par Viņu.

Mateja 21:12–16
Jēzus attīra templi un dziedina aklo un tizlo
Apdomā domas un sajūtas, kādas tev
bijušas templī. Ja tu nekad neesi bijis
templī, iztēlojies, kādas domas un
sajūtas tev varētu būt tajā.

Kā notiekošais templī mums palīdz
sajust, ka tā ir svēta vieta?

Pēc tam, kad Glābējs iegāja Jeruzālemē,
Viņš devās uz templi.

Izlasi Mateja 21:12–13, meklējot, ko
daži cilvēki darīja, kas aizvainoja
Debesu Tēvu un Jēzu Kristu.

Viesiem, kas apmeklēja Jeruzālemi
Pashā svētku laikā, vajadzēja nopirkt
dzīvniekus, ko pielūgšanas laikā upurēt
templī. Naudas mijēji mainīja romiešu
un citas valūtas pret tempļa naudu, lai
varētu nopirkt dzīvniekus, un citi
tirgotāji pārdeva nepieciešamos
dzīvniekus. Lai gan šie darījumi bija
nepieciešami un kalpoja labam mērķim,
tomēr tas, kur un kā notika tirgošanās,
nepauda cieņu un godbijību. Turklāt
Mateja 21:13 pauž, ka naudas mijējus
un tirgotājus vairāk interesēja gūt
finansiālu peļņu, nevis pielūgt Dievu un
palīdzēt to darīt citiem.

Ņem vērā, ka Jāņa 2:16 tempļa
šķīstīšanas pirmajā reizē Jēzus nosauca
templi par „Mana Tēva namu”. Mateja 21:13 tempļa šķīstīšanas otrajā reizē Jēzus
nosauca templi par Savu namu.

Viena patiesā mācība par templi, ko mēs varam mācīties no Glābēja vārdiem un
rīcības Mateja 21:12–13, ir šāda: Tā Kunga nams ir svēta vieta, un Viņš vēlas, lai
mēs to uztvertu ar godbijību.

4. Savā studiju dienasgrāmatā atbildi uz jautājumiem:

a. Kā mēs varam izrādīt godbijību Tā Kunga namam?
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b. Kas mums ir jādara, lai mēs būtu cienīgi un varētu ieiet templī?

Izlasi Mateja 21:14, meklējot, ko Glābējs darīja templī pēc tā otrreizējās šķīstīšanas.

Varētu būt noderīgi zināt, ka vārds „tizli” Mateja 21:14 attiecas uz cilvēkiem, kuri ir
kropli vai kuriem ir kādi kustību traucējumi.

No tā, ko Tas Kungs izdarīja neredzīgo un tizlo labā, kas nāca pie Viņa templī, mēs
varam mācīties šādu patiesu principu: Kad mēs apmeklējam templi, Tas Kungs
var mūs dziedināt.

Kā, tavuprāt, Tas Kungs var mūs dziedināt, kad mēs apmeklējam templi?
____________________

Prezidents Džeimss E. Fausts, no Augstākā prezidija, liecināja par dziedināšanu,
ko mēs varam gūt, apmeklējot templi: „Tas Kungs ir nodrošinājis daudzus ceļus,
kā varam saņemt [Viņa] dziedinošo ietekmi. Es esmu pateicīgs, ka Tas Kungs ir
atjaunojis tempļa darbu uz Zemes. Tā ir svarīga pestīšanas darba daļa gan dzīvo,
gan mirušo glābšanai. Mūsu tempļi ir svētnīca, kur mēs varam nolikt malā lielu
daļu pasaulīgo rūpju. Mūsu tempļi ir miera un klusuma vietas. Šajās svētītajās

svētnīcās Dievs „dziedina salauztas sirdis un remdē ļaužu sāpes” (Psm. 147:3.)” („Spiritual
Healing”, Ensign, 1992. g. maijs, 7. lpp.)

Dziedināšana, kuru piedzīvojam, kad pielūdzam templī, var būt tūlītēja, kā tas bija
aklajiem un tizlajiem Mateja 21:14, vai arī tā var notikt laika gaitā.

Apdomā, kad tu vai kāds, kuru tu pazīsti, ir piedzīvojis Tā Kunga dziedinošo
ietekmi, pielūdzot templī.

Kā pierakstīts Mateja 21:15–16, augstie priesteri un rakstu mācītāji nebija
iepriecināti par to, ko Jēzus izdarīja templī un ka ļaudis sauca Viņam „Ozianna”.
Jēzus norādīja, ka tas, ka ļaudis Viņu publiski atzina, piepildīja pravietojumu (skat.
Psalmi 8:2).

5. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, zem šīs dienas
uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju Mateja 21:1–16 un pabeidzu šo stundu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu skolotāju:
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5. DAĻA: 3. DIENA

Mateja 21:17 – 22:14
Ievads
Kad Jēzus bija pārlaidis nakti Betānijā, Viņš atgriezās templī. Pa ceļam Viņš nolādēja
vīģes koku. Ebreju garīgie vadītāji nāca pie Viņa uz templi un iztaujāja par Viņam
piemītošo varu. Jēzus viņus norāja un mācīja vairākas līdzības, kurās tika attēlots,
kādas sekas cilvēkus piemeklēs, noraidot vai pieņemot Viņu un Viņa evaņģēliju.

Mateja 21:17–32
Jēzus nolād vīģes koku un norāj ebreju garīgos vadītājus
Reizēm ēdiens, izklaides veidi, produkti un pat cilvēku dzīves nav tik labas, kā
izskatās.

1. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uzraksti par kādu reizi,
kas esi atklājis, ka kaut kas nav tik labs, kā sākumā izlikās.

Mateja 21. nodaļā tiek aprakstīts brīdis, kad Jēzus Kristus sastapās ar ko tādu, kas
nebija tik labs, kā izskatījās. Turpinot studēt šo nodaļu, meklē patiesības, kas tev var
palīdzēt dzīvot taisnīgāk.

Pēc tam, kad Jēzus bija veicis savu triumfālo ieiešanu Jeruzālemē un attīrījis templi,
Viņš palika Betānijā — mazā pilsētā netālu no Jeruzālemes. Izlasi Mateja 21:18–22,
pievēršot uzmanību tam, ko Glābējs izdarīja nākamajā dienā, no Betānijas dodoties
atpakaļ uz Jeruzālemes templi.

Lapas parasti norāda uz to, ka kokam ir
augļi. Pavasarī (kad Glābējs redzēja, ka
vīģes kokam nav augļu) vīģes kokiem
parasti jau ir nogatavojušās pirmās
vīģes. Ja tiem augļu nav, tad tas nozīmē,
ka tajā gadā kokiem augļu nebūs.
Izskatījās, ka šajos pantos aprakstītajam
kokam bija jādod augļi, bet tam
to nebija.

Viens no iemesliem, kāpēc Glābējs
nolādēja vīģes koku, bija tāpēc, lai
mācītu Saviem mācekļiem par liekulību
un samaitātajiem ebreju garīgajiem
vadītājiem. Daudzi no šiem vadītājiem
izlikās, ka seko Dievam, bet viņi nedeva patiesus augļus jeb neveica taisnīgus
darbus. Viņi bija liekuļi.

Vārdu liekulis no grieķu valodas var tulkot kā „aktieris”, kas attiecināms uz tādu cilvēku, kurš
izliekas, kaut ko pārspīlē vai ir viltīgs un nepastāvīgs savā rīcībā. Tas Kungs atmaskoja [tos, kas ir
maldinoši] attiecībā uz to, kā tie ārēji [ievēro baušļus], to sirdīm esot augstprātīgām un
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nepatiesām” (New Testament Student Manual [Baznīcas izglītības sistēmas rokasgrāmata,
2014], 68).

Mateja 21:23–27 mēs lasām, ka daži no šiem jūdu garīgajiem vadītājiem tuvojās
Glābējam templī un prasīja, ar kādu varu Viņš ir veicis Savu triumfālo ieiešanu
Jeruzālemē un attīrījis templi. Glābējs atbildēja, pajautājot viņiem, vai Jāņa
Kristītāja kristība (jeb kalpošana) bija no Dieva vai no cilvēka. Šie vadītāji
neatbildēja uz Glābēja jautājumu, baidoties sevi notiesāt vai apvainot cilvēkus, kuri
bija pieņēmuši Jāni kā pravieti. Glābējs sacīja: ja viņi neatbildēs uz Viņa jautājumu,
tad Viņš arī neatbildēs uz viņu jautājumiem, un pēc tam pastāstīja trīs līdzības, kas
attēlo samaitāto ebreju, garīgo vadītāju, rīcību.

Pirmajā līdzībā tika aprakstītas divu dēlu dažādās atbildes viņu tēvam. Izlasi Mateja
21:28–30, pievēršot uzmanību, kuram dēlam ebreju garīgie vadītāji līdzinājās vairāk.

Izlasi Mateja 21:31–32, pievēršot uzmanību tam, ko Glābējs caur šo līdzību mācīja
samaitātajiem ebreju garīgajiem vadītājiem. (Var būt noderīgi zināt, ka muitnieki bija
nodokļu vācēji, bet netikles — prostitūtas. Ebreju garīgie vadītāji uz šīm abām
cilvēku grupām raudzījās kā uz zemāk stāvošām, uzskatot viņus par grēciniekiem.)

Kā muitnieki un netikles, kas ticēja Jānim Kristītājam, līdzinājās pirmajam dēlam
līdzībā?

No šīs līdzības mēs mācāmies: lai ieietu Dieva valstībā, mums ir jāpaklausa
Debesu Tēvam un patiesi jānožēlo savi grēki, nevis tikai jāsaka vai jāizliekas,
ka mēs paklausām Viņam.

2. Izlasi dotos scenārijus un tad studiju dienasgrāmatā atbildi uz
šādiem diviem jautājumiem:

Kāds jaunietis saviem vecākiem bieži saka, ka apmeklē Baznīcas pasākumus,
taču patiesībā dodas ciemos pie drauga. Kad viņš atrodas Baznīcas vadītāju un
skolotāju vidū, viņš runā un rīkojas tā, it kā viņš ievērotu Debesu Tēva baušļus,
taču, atrodoties citur, apzināti pārkāpj vairākus baušļus.

Kāda jauniete ar savām labākajām draudzenēm aprunā vairākas skolas
meitenes, bet viņu klātbūtnē izliekas par viņu draudzenēm. Viņa regulāri
apmeklē baznīcu un pieņem Svēto Vakarēdienu, bet dievkalpojumu laikā bieži
saviem draugiem sūta īsziņas, kurās apsmej apkārt esošos cilvēkus.

a. Ko tu teiktu šiem jauniešiem, lai palīdzētu viņiem mainīt savu uzvedību?

b. Papildus dotajiem piemēriem, vai ir vēl kādi citi veidi, kādos mēs varam
sajust kārdinājumu izlikties, ka paklausām Debesu Tēvam, bet patiesībā to
nedarām?

Turpinot studēt Mateja 21. nodaļu, pievērs uzmanību tam, ko tu vari darīt, lai
izvairītos no līdzināšanās vīģes kokam, kuram nav augļu.

5.  DAĻA,  3 .  DIENA:
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Mateja 21:33 – 22:14
Jēzus māca līdzības par ļaunajiem strādniekiem un ķēniņa dēla kāzām
Izlasi Mateja 21:33–41 un aizpildi tālāk
doto tabulu ar to, ko, tavuprāt, attēlo
pēdējie trīs simboli. Var būt noderīgi
zināt, ka strādnieki ir aprūpētāji un
aizsargi, kuri atbild par to, lai vīnadārzā
būtu augļi. (Kad esi pabeidzis, salīdzini
savas atbildes ar tām, kas atrodamas šīs
stundas beigās.)

Līdzība par ļaunajiem strādniekiem

(Mateja 21:33–41)

Simbols Nozīme

Nama tēvs Debesu Tēvs

Strādnieki

Kalpi

Nama tēva dēls

3. Savā studiju dienasgrāmatā apkopo, ko, tavuprāt, Jēzus attēloja ar
šo līdzību.

Elders Brūss R. Makonkijs, no Divpadsmit apustuļu kvoruma, Glābēja līdzību par
ļaunajiem strādniekiem raksturoja šādi:

„[Dieva] darbi ar cilvēkiem kopš Ādama radīšanas līdz pat Cilvēka Dēla Otrajai
atnākšanai ir apkopoti līdzībā par ļaunajiem strādniekiem.

Nama tēvs ir pats Dievs; Viņa vīnadārzs ir pasaule un tās iedzīvotāji; un
strādnieki, kas ir nozīmēti darbā vīnadārzā, ir cilvēku garīgie pārraugi. Tie, kas
tiek nomētāti akmeņiem, šaustīti, vajāti un nogalināti, ir pravieši un gaišreģi, kas

5.  DAĻA,  3 .  DIENA:

98



sūtīti kalpot viņu vidū; un Kunga Dēls, kas tiek nokauts un izmests no vīnadārza, protams, ir
Jēzus” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 sēj. [1965–1973], 1:593–594).

Ar šo līdzību Jēzus Kristus attēloja, ka gadsimtu gaitā vairāki israēliešu vadītāji bija
noraidījuši Dieva praviešus un ka Viņš zināja, ka pašreizējie ebreju vadītāji grasījās
nogalināt Viņu.

Izlasi Mateja 21:43, pievēršot uzmanību, kam tiks dota Dieva valstība (domājot
Jēzus Kristus Baznīcu un evaņģēlija svētības) pēc tam, kad ebreju garīgie vadītāji to
būs noraidījuši.

Džozefa Smita Mateja 21:53 tulkojumā (Svēto Rakstu ceļvedī) tiek skaidrots, ka
tauta, kurai tiks dota Dieva valstība, būs citticībnieki. Dažkārt ar [vārdu citticībnieki
tiek apzīmēti ļaudis, kas nav israēliešu izcelsmes, dažkārt ļaudis, kas nav jūdu
izcelsmes, un dažkārt tautas, kas ir bez evaņģēlija, pat ja tur daļēji ļaudīs ir
israēliešu asinis” (Svēto Rakstu ceļvedis, „Citticībnieki”, scriptures.lds.org).
Valstības nodošana citticībniekiem aizsākās tad, kad apustuļi pēc Glābēja
Augšāmcelšanās viņiem pirmo reizi sludināja evaņģēliju. Tā tika nodota arī pēdējās
dienās, kad caur pravieti Džozefu Smitu, kurš dzīvoja citticībnieku tautā, tika
atjaunots evaņģēlijs.

Mēs, Jēzus Kristus Baznīcas locekļi, esam to vidū, kuriem ir piešķirta Dieva valstība.
Tādējādi, saskaņā ar Glābēja mācībām Mateja 21:43, mums kā Jēzus Kristus
Baznīcas locekļiem ir atbildība nest taisnības augļus.

Ar evaņģēliju saistītu pieredžu aprakstīšana
Ar evaņģēliju saistītu pieredžu aprakstīšana var padarīt skaidrāku tavu izpratni par evaņģēlija
doktrīnām un principiem. Atceroties un aprakstot šādas pieredzes, tu vari tikt Svētā Gara vadīts
uz dziļāku izpratni un liecību par to, ko tu apraksti.

4. Savā studiju dienasgrāmatā uzzīmē vīģes koku ar augļiem. Apzīmē
šo augļus ar vārdiem, kas apraksta taisnīgos darbus, ko mums,

Jēzus Kristus Baznīcas locekļiem, vajadzētu darīt. Padomā par to, kāpēc ir
svarīgi, lai mēs nestu šādus augļus. Tad uzraksti par kādu reizi, kad esi redzējis,
kad kāds Baznīcas loceklis ir patiesi nesis kādu no šiem taisnīgajiem augļiem.

Mateja 21:45–46 apraksta, ka augstie priesteri un farizeji kļuva dusmīgi, kad
saprata, ka ļaunie strādnieki līdzībā simbolizē viņus. Tomēr viņi neuzdrošinājās
aizskart Glābēju, jo viņi baidījās no tā, kā rīkosies cilvēki, ja viņi to darīs.

Mateja 22:1–10 mēs lasām, ka Jēzus Kristus stāstīja līdzību, kurā Viņš evaņģēlija
svētības salīdzināja ar kāzu mielastu, ko ķēniņš sagatavoja savam dēlam. Cilvēki,
kuri uz mielastu tika aicināti pirmie (kurus simbolizē daudzi ebreji, tai skaitā viņu
garīgie vadītāji), atteicās nākt. Tie, kuri tika aicināti nākamie (kurus simbolizē
citticībnieki), izvēlējās nākt un baudīt mielastu.

Izlasi Mateja 22:11–14, pievēršot uzmanību tam, kas notika kāzu mielastā.

Kāpēc šis viesis tika padzīts no mielasta?

5.  DAĻA,  3 .  DIENA:

99



Ķēniņš pildīja kādu senu paražu, saviem viesiem dodot tīras un piemērotas drēbes,
ko uzvilkt uz kāzām. Tomēr šis cilvēks izvēlējās nevilkt ķēniņa dotās drēbes.
Svētajos Rakstos tīras drēbes un tērps bieži simbolizē to cilvēku taisnīgumu un
šķīstību, kuri tādi ir kļuvuši, pateicoties Jēzus Kristus Izpirkšanai (skat. 3. Nefija
27:19).

Džozefa Smita Mateja 22:14 tulkojumā tiek piebilsts, ka visi, kuri būs mielastā,
valkās kāzu drēbes. Citiem vārdiem sakot, ne visi, kuri atzīst Glābēju un pieņem
ielūgumu — būt par daļu no Viņa valstības, tiks aicināti un būs gatavi un cienīgi, lai
mūžīgi dzīvotu kopā ar Viņu un Debesu Tēvu. Šī līdzība var attiekties uz cilvēkiem,
kuri vēl nav pievienojušies Baznīcai — Dieva valstībai uz Zemes —, kā arī uz
cilvēkiem, kuri ir pievienojušies Baznīcai, taču nav pienācīgi sagatavojušies
mūžīgajai dzīvei kopā ar Dievu.

Apdomā, ko tu pašlaik dari, lai pieņemtu Debesu Tēva aicinājumu — saņemt visas
evaņģēlija svētības. Pielietojot šajā stundā apgūto, tu vari palīdzēt sev sagatavoties
visu šo svētību saņemšanai.

5. Savā studiju dienasgrāmatā, zem šīs dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju Mateja 21:17 – 22:14 un pabeidzu šo stundu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu skolotāju:

Atbildes tabulai „Līdzība par ļaunajiem strādniekiem” : strādnieki simbolizē
samaitātos Israēla tautas vadītājus, kalpi simbolizē Dieva praviešus, bet nama tēva
dēls simbolizē Jēzu Kristu.
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Romiešu monēta ar Cēzara attēlu

5. DAĻA: 4. DIENA

Mateja 22:15–46
Ievads
Kamēr Jēzus turpināja mācīt templī, farizeji un saduķeji centās pieķert Viņu vārdos,
uzdodot sarežģītus jautājumus. Viņš veiksmīgi atbildēja uz viņu jautājumiem un
lika tiem paklausīt zemes likumiem un ievērot divus augstākos baušļus.

Mateja 22:15–22
Farizeji centās pieķert Glābēju vārdos, pajautājot, vai ir likumīgi maksāt nodevas
Kādi ir daži no svarīgākajiem likumiem, kurus valdība ir noteikusi mūsu sabiedrībā?
Kāpēc, tavuprāt, tie ir svarīgi? ____________________

Studējot Mateja 22:15–22, meklē, ko Jēzus Kristus mācīja par laicīgo likumu
ievērošanu.

Atceries, ka Glābēja dzīves pēdējās nedēļas laikā Viņš mācīja Jeruzālemes templī.
Izlasi Mateja 22:15, meklējot, ko farizeji centās nodarīt Glābējam. „Pieķert kādā
vārdā” nozīmē, ka farizeji centās apmānīt Glābēju, lai Viņš pateiktu kaut ko, kas
diskreditētu Viņu.

Izlasi Mateja 22:16–17, meklējot, kā farizeji centās apmānīt Glābēju. Var būt
noderīgi zināt, ka vārds nodevas 17. pantā nozīmē nodokļus un ka Cēzars bija
Romas impērijas imperators, kurš tajā laikā valdīja pār Israēlu.

Farizeju uzdotais jautājums Jēzum bija potenciālas lamatas: ja Viņš teiku, ka ir
pareizi maksāt nodokļus Romas impērijai, jūdi viņu varētu uzskatīt par Romas
atbalstītāju un nelojālu Savai tautai. Ja Glābējs viņiem teiktu, ka nav likumīgi
maksāt nodokļus, farizeji varētu apsūdzēt Viņu nodevībā un ziņot par Viņu romiešu
amatpersonām.

Izlasi Mateja 22:18–21, meklējot, kā
Glābējs atbildēja uz farizeju jautājumu.

1. Savā Svēto Rakstu
studiju dienasgrāmatā

atbildi uz jautājumu: Kāpēc,
tavuprāt, Glābēja atbilde uz farizeju
jautājumu bija nevainojama?

Frāze „dodiet ķeizaram, kas ķeizaram
pieder” 21. pantā attiecas uz mūsu
pienākumu — paklausīt civilajiem
likumiem, piemēram, likumam maksāt
nodokļus.

No šiem pantiem mēs mācāmies šādu
patiesu principu: Tas Kungs vēlas, lai
mēs būtu labi pilsoņi un paklausītu zemes likumiem.

Kāpēc ir svarīgi, lai mēs kā Jēzus Kristus mācekļi būtu labi pilsoņi un paklausītu
zemes likumiem? (Skat. Ticības apliecinājumi 1:12.) Kādēļ Tas Kungs vēlas, lai mēs
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būtu gan labi pilsoņi, gan labi Baznīcas locekļi un paklausītu gan zemes, gan Viņa
likumiem?

Izlasi Mateja 22:22, meklējot, kā farizeji reaģēja uz Glābēja atbildi.

Mateja 22:23–34
Glābējs māca saduķejiem par laulību un augšāmcelšanos
Kad Glābējs mācīja templī, arī saduķeji centās noķert Viņu lamatās ar Viņa paša
vārdiem. Izlasi Mateja 22:23–28, meklējot, kā saduķeji centās apmānīt Glābēju.
Ievēro, ka saduķeji ticēja, ka „augšāmcelšanās neesot” (23. pants).

Kā tu rezumētu jautājumu, kuru saduķeji uzdeva Glābējam?
____________________

Saduķeji ar nolūku nevietā lietoja Vecās Derības paražu, kas bija noteikta, lai
parūpētos par atraitnēm (skat. 5. Mozus 25:5–6; Bible Dictionary, „Levirate
marriage”). Viņi centās pārspīlēt šo paražu, lai apšaubītu augšāmcelšanās doktrīnu.

Izlasi Mateja 22:29–30, meklējot, kā Glābējs atbildēja uz saduķeju jautājumu.
Ievēro, kas, pēc Jēzus teiktā, nevar notikt augšāmcelšanās laikā.

Elders Brūss R. Makonkijs, no Divpadsmit apustuļu kvoruma, sniedza Mateja
22:29–30 skaidrojumu pestīšanas ieceres kontekstā:

„[Jēzus Kristus] nenoliedz, bet ierobežo valdošo uzskatu, ka debesīs būs
precēšanās un precēšana. Viņš saka, ka tik tālu, cik tas attiecas uz „viņiem”
(saduķejiem), ka tik tālu, cik tas attiecas uz „viņiem” („šīs pasaules bērniem”),
ģimenes vienība neturpinās un neturpināsies pie augšāmcelšanās. …

„Tādējādi, kad tie, [kas nedzīvos, nedzīvo vai nevar dzīvot saskaņā ar mūžīgās
laulības likumu], vairāk nav šajā pasaulē, viņi nevar ne precēt, ne tikt precēti”.

Tas nozīmē, ka tie, kurus Jēzus uzrunāja, debesīs nedz precēs, nedz tiks precēti; tie, kas netic
augšāmcelšanai, nemaz nerunājot par visām citām glābjošajām, patiesajām mācībām; tie, kas ir
netaisnīgi un bezdievīgi; tie, kas dzīvo pēc pasaules tēla; lielās cilvēku masas, kas nav nožēlojuši
grēkus. Tie visi nesaņems atlīdzības pilnību viņsaulē” (Doctrinal New Testament Commentary,
3 sēj. [1965–1973], 1:606).

Daudzas nozīmīgas patiesības attiecībā uz mūžīgo laulību Tas Kungs atklāja
pravietim Džozefam Smitam. Izlasi Mācības un Derību 132:15–17, meklējot, ko Tas
Kungs atklāja pravietim par laulību šajos pantos.

Kas, saskaņā ar Tā Kunga vārdiem, pēc augšāmcelšanās „nedz precēs, nedz taps
precēts” (M&D 132:16)?

Būt precētam „nedz caur Mani, nedz caur Manu vārdu” (M&D 132:15) nozīmē to,
ka cilvēks nav ticis ar priesterības pilnvarām saistīts ar savu dzīvesbiedru templī.

Mateja 22:30 un Mācības un Derību 132:15–17 mēs mācāmies, ka tie, kas ar
priesterības pilnvarām mirstībā vai caur aizstājošu priekšrakstu tempļos nav
saistīti ar saviem laulātajiem, nebūs laulāti nākamajā pasaulē.
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Izlasi Mateja 22:31–33, meklējot, kādas vēl patiesas mācības Glābējs mācīja
saduķejiem par augšāmcelšanos. Apsver iespēju atzīmēt Glābēja teikto 32. pantā,
kas norāda, ka augšāmcelšanās ir patiesa.

Kāda bija cilvēku reakcija pēc tam, kad viņi dzirdēja Glābēju stāstām šīs mācības?

Mateja 22:34–40
Glābējs māca par diviem augstākajiem baušļiem

2. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uzskaiti tik daudz baušļu,
cik vien vari paspēt vienā minūtē.

Daži jūdu rabīni ticēja, ka Mozus likums ietver 613 likumus vai baušļus. Izlasi
Mateja 22:34–36, meklējot, kādu jautājumu farizeji uzdeva Jēzum par šiem
baušļiem. Tu varētu iezīmēt šo jautājumu savos Svētajos Rakstos.

Nemeklējot Glābēja atbildi, apvelc to bausli savā sarakstā, ko tu uzrakstīji savā
dienasgrāmatā, kas, tavuprāt, ir lielākais jeb vissvarīgākais bauslis.

Izlasi Mateja 22:37–40, meklējot, kā Glābējs atbildēja uz farizeja jautājumu. (Mateja
22:36–39 ir prasmīgi pārzināmā rakstvieta. Tu to vari kaut kā īpaši atzīmēt, lai pēcāk
viegli varētu atrast.)

Tā Kunga norādījums „mīlēt savu tuvāko” attiecas uz to, kā mēs izturamies
pret citiem.

Kāpēc, tavuprāt, šie divi baušļi tiek uzskatīti par augstākajiem baušļiem?

Frāze „šinīs abos baušļos ir saņemta kopā visa bauslība un pravieši” (Mateja 22:40)
nozīmē to, ka visi baušļi, kurus Dievs atklāja Mozus likumā un caur Vecās Derības
praviešiem, bija paredzēti, lai palīdzētu cilvēkiem parādīt savu mīlestību gan pret
Dievu, gan pret saviem tuvākajiem.

No šiem pantiem mēs mācāmies šādu principu: Ja mēs tiešām mīlam Dievu un
savus tuvākos kā sevi paši, mēs centīsimies ievērot visus Dieva baušļus.

Aplūko baušļu sarakstu, ko tu uzrakstīji savā studiju dienasgrāmatā. Atzīmē ar
zvaigznīti tos baušļus, kas parāda mīlestību pret Dievu, un ar kvadrātu — tos
baušļus, kas parāda mīlestību pret mūsu tuvākajiem. (Daži baušļi var tikt atzīmēti
gan ar zvaigznīti, gan kvadrātu.)

Padomā par kādu reizi, kad esi izvēlējies paklausīt kādam konkrētam bauslim, lai
parādītu savu mīlestību pret Dievu vai kādu cilvēku.

Padomā, kuram bauslim tu varētu paklausīt uzticīgāk, lai parādītu savu mīlestību
pret Debesu Tēvu vai pret kādu cilvēku. Izvirzi mērķi — uzticīgāk paklausīt šim
bauslim.

Prasmīgi pārzināmā rakstvieta — Mateja 22:36–39
Katrā prasmīgi pārzināmā rakstvietā tev vajadzētu spēt noteikt kontekstu, doktrīnu
vai principu un to, kā pielietot šo patiesību savā dzīvē. (Skat. rakstvietu prasmīgas
apgūšanas materiālus LDS.org.)

Mateja 22:36–39 konteksts: Jēzus Kristus atbildēja kādam farizejam, kas vaicāja,
kurš ir augstākais bauslis. Viena doktrīna vai princips, kas tiek mācīts šajā
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rakstvietā, — divi augstākie baušļi ir mīlēt Dievu un mīlēt savu tuvāko. Ievēro, ka
37. pantā ir teikts: „Tev būs Dievu, savu Kungu, mīlēt no visas sirds un no visas
dvēseles, un no visa sava prāta” (slīpraksts pievienots). Šīs prasmīgi pārzināmās
rakstvietas pielietojums varētu būt šādu jautājumu apdomāšana: Kā tu vari izrādīt
mīlestību pret Dievu no visas sirds, dvēseles un prāta? Kā tu vari izrādīt mīlestību
pret Dieva bērniem?

3. Apdomā, ko nozīmē — mīlēt Dievu no visas savas sirds. Pēc tam
apdomā, ko nozīmē — mīlēt Viņu no visas savas dvēseles. Pēc tam

apdomā, kā tu vari mīlēt Viņu no visa sava prāta. Savā studiju dienasgrāmatā
pieraksti savas domas par šiem trim jautājumiem.

Mateja 22:41–46
Jēzus jautā farizejiem, ko viņi domā par Kristu
Pēc tam, kad Glābējs bija veiksmīgi atbildējis uz farizeju un saduķeju jautājumiem,
Viņš uzdeva farizejiem dažus jautājumus. Izlasi Mateja 22:41–42, meklējot, ko
Glābējs jautāja farizejiem.

Saskaņā ar šiem pantiem, kādus jautājumus Jēzus Kristus uzdeva farizejiem? Kā
farizeji atbildēja?

Lielākā daļa jūdu zināja, ka Kristus jeb Mesija būs ķēniņa Dāvida pēctecis. Farizeji
uzskatīja, ka Mesija būs kronēts Israēla ķēniņš un palīdzēs jūdiem sakaut Romu un
atgūt savu brīvību, kā to agrāk bija darījis ķēniņš Dāvids. Mateja 22:43–46 mēs
lasām, ka Jēzus mācīja farizejiem, ka, atbilstoši viņu pašu rakstiem, Kristus bija kas
vairāk par Dāvida Dēlu — Viņš bija arī Dieva Dēls. To paskaidrojot, Jēzus citēja
farizejiem Psalmu 110:1 (skat. Mateja 22:44).

Elders Brūss R. Makonkijs paskaidroja: „Vai var būt kāds jautājums par to, kā
Jēzus izskaidroja Psalmu vārdus? Viņš pateica, ko tie nozīmē: „Tēvs teica Dēlam
— Elohims teica Jehovam: „Sēdies pie Manas labās rokas līdz savai laicīgajai
kalpošanai; pēc tam Es uzcelšu tevi mūžīgajā godībā un paaugstināšanā pie
Manis, kur tu mūžīgi turpināsi sēdēt pie Manas labās rokas.” Vai tur kāds
brīnums, ka iedvesmotais pieraksts noslēdzas šādi: „Un neviens nevarēja Viņam

atbildēt neviena vārda, un no tās dienas arī neviens nedrīkstēja vairs Viņam ko jautāt.” (Mateja
22:41–46)” (The Promised Messiah: The First Coming of Christ [1978], 102).

4. Padomā, kā tu atbildētu uz šādiem jautājumiem: Kā tev šķiet? Kā
dēls Viņš ir? Pieraksti savas domas savā studiju dienasgrāmatā.

5. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, zem šīs dienas
uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju Mateja 22:15–26 un pabeidzu šo stundu (datums).

Papildus jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu skolotāju:
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6. DAĻA: 1. DIENA

Mateja 23. nodaļa
Ievads
Glābējs Savas pēdējās kalpošanas nedēļas laikā nosodīja rakstu mācītāju un farizeju
liekulību un bija apbēdināts, jo Jeruzālemes ļaudis nepieņēma Viņa mīlestību un
aizsardzību.

Mateja 23:1–12
Glābējs nosoda rakstu mācītāju un farizeju liekulību
Padomā, kā tavi Svētie Raksti ir salīdzināmi ar tavu ģimenes locekļu, bīskapijas
locekļu un draugu Svētajiem Rakstiem. Kam ir pēc izmēra lielākie Svētie Raksti?
Kam ir visvairāk atzīmju vai piezīmju Svētajos Rakstos? Kam ir visskaistākie
Svētie Raksti?

Kā tu atbildētu, ja kāds apgalvotu, ka tas cilvēks, kuram ir pēc izmēra lielākie Svētie
Raksti, visvairāk atzīmju vai piezīmju Svētajos Rakstos vai kuram ir visskaistākie
Svētie Raksti, ir vistaisnīgākais? ____________________

Kāpēc šis nav efektīvs veids, lai noteiktu taisnīgumu? ____________________

Ja taisnīgums tiktu noteikts pēc ārējā izskata, tas varētu cilvēkiem likt rīkoties
liekulīgi. „Ar vārdu [liekulis] parasti tiek apzīmēts cilvēks, kurš izliekas, ka ir ticīgs,
taču tāds nav” [Bible Dictionary, „Hypocrite”]. Ar to var apzīmēt arī cilvēku, kurš
izliekas, ka nav ticīgs, bet patiesībā ir.

Glābējs daļā no Sava pēdējā publiskā vēstījuma, ko Viņš teica Jeruzālemes templī
Savas laicīgās kalpošanas pēdējā nedēļā, nosodīja rakstu mācītāju un farizeju
liekulību.

Studējot Mateja 23. nodaļu, pievērs uzmanību patiesajiem principiem, kas tev
palīdzēs saprast, kas tev būtu jādara, redzot citus rīkojamies liekulīgi, un ko tu vari
darīt, lai pats nebūtu liekulīgs.

Izlasi Mateja 23:1–7, pievēršot uzmanību tam, kāpēc, saskaņā ar Glābēja teikto,
rakstu mācītāji un farizeji bija liekulīgi. Frāze „uz Mozus krēsla ir nosēdušies”
(2. pantā) nozīmē, ka rakstu mācītāji un farizeji bija ieņēmuši svarīgus amatus, lai
mācītu doktrīnu un izskaidrotu un pildītu likumu. Rakstu mācītāji bija juristi, kas
bija studējuši Mozus likumu, un farizeji bija reliģijas skolotāji.
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Saskaņā ar mutvārdu tradīciju, ebreji
nēsāja lūgšanu siksnas, sauktas arī par
tefilinām, — tās bija nelielas ādas
kastītes, kas tika piesietas pie pieres un
rokas, lai parādītu, ka cilvēka prāts un
sirds ir pastāvīgi pievērsti Dieva
likumam. Ādas kastītēs atradās nelieli
pergamenta ruļļi, uz kuriem bija
uzrakstīti Vecās Derības teksta
fragmenti. Ebreji nēsāja lūgšanu
siksnas, jo tās palīdzēja atcerēties —
ievērot Dieva baušļus (skat. 2. Mozus
13:5–10, 14–16; 5. Mozus 6:4–9;
11:13–21). Tas Kungs nenosodīja tos,
kuri nēsāja lūgšanu siksnas, bet
nosodīja tos, kuri tās liekulīgi izmantoja
vai padarīja tās platākas, lai liktu citiem
pamanīt, ka tās valkā.

Izproti Svēto Rakstu kontekstu
Zināšanas par Jaunās Derības laiku kultūru un paražām var mums palīdzēt labāk izprast Svētos
Rakstus. Svēto Rakstu konteksts sevī ietver apstākļus, kas saistīti ar rakstvietā minēto notikumu.
Izpratne par šo kontekstu tev palīdzēs atpazīt iedvesmoto Rakstu autoru vēstījumus. Tā arī
palīdzēs tev savā prātā pēc iespējas dziļāk „ieiet autora pasaulē”, lai uztvertu notikumus tā, kā
tos uztvēra autors.

Tu varētu atzīmēt to frāzi Mateja 23:5, kas izskaidro, kāpēc rakstu mācītāji un
farizeji savas lūgšanu siksnas veidoja platas un darināja „drēbēm garus pušķus”.

Kā pierakstīts Mateja 23:3, kādu padomu Tas Kungs deva Saviem apustuļiem
attiecībā uz liekulību?

Balstoties uz šo padomu, mēs mācāmies šādu patiesu principu: Mēs varam
izvēlēties paklausīt Dieva likumiem, pat ja redzam, ka citi rīkojas liekulīgi.

1. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz jautājumu:
Kādēļ ir svarīgi, lai mēs izvēlētos paklausīt Dieva likumiem, pat ja

redzam, ka citi rīkojas liekulīgi?

Izlasi Mateja 23:8–10, meklējot, ko Tas Kungs ieteica ļaudīm nedarīt.

Glābējs lietoja frāzi „jūs visi esat brāļi” (8. pants), lai mācītu cilvēkiem neuzskatīt,
ka viņi ir labāki par citiem, jo viņi visi ir Dieva bērni un vienlīdzīgi Viņa priekšā.

Rakstu mācītāji un farizeji uzskatīja, ka amats un stāvoklis sabiedrībā viņus padara
varenus. Izlasi Mateja 23:11–12, pievēršot uzmanību tam, ko Glābējs uzskatīs par
lielāko Dieva valstībā. Tu vari atzīmēt to, ko atrodi 11. pantā.
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Kā pierakstīts šajos pantos, Glābējs mācīja cilvēkiem šādu principu: Ja mēs
centīsimies sevi paaugstināt, mēs tiksim pazemoti. Tikt pazemotam nozīmē —
tikt pazeminātam, noniecinātam vai kļūt mazāk ievērojamam.

Jēzus arī mācīja ļaudīm: ja mēs būsim pazemīgi un kalposim citiem, Tas Kungs
mūs paaugstinās. Frāze „tiks paaugstināts” (Mateja 23:12) nozīmē to, ka Tas
Kungs mūs paaugstinās, palīdzēs mums kļūt līdzīgiem Viņam un dāvās
paaugstināšanu celestiālajā valstībā.

2. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz šādiem
jautājumiem:

a. Kādēļ mums nepieciešams kalpot citiem, lai Tas Kungs mūs paaugstinātu un
palīdzētu mums kļūt līdzīgiem Viņam?

b. Kā pazemība var mums palīdzēt pārvarēt liekulību?

Apdomā labo, ko tu dari skolā, mājās un baznīcā. Apdomā, kurā vietā uz šīs līknes
tu būtu, ņemot vērā iemeslus, kāpēc tu dari labus darbus un pūlies būt pazemīgs.

Nospraud mērķi — ik dienu kalpot citiem un atcerēties, ka mēs visi esam Debesu
Tēva bērni.

Mateja 23:13–36
Jēzus Kristus rakstu mācītājiem un farizejiem paredz bēdas, sakot: „Vai jums!”
Iedomājies, ka ir trīs glāzes, no kurām
tu vari izvēlēties dzert. Pirmā glāze no
ārpuses ir netīra, otrā glāze no
iekšpuses ir netīra, un trešā glāze ir tīra.
Kādēļ tu izvēlētos dzert no tās glāzes,
kas ir pilnīgi tīra, nevis tikai daļēji tīra?
Studējot Mateja 23:13–36, apdomā, kā
tu varētu pielīdzināt šīs trīs glāzes Jēzus
teiktajam.

Mateja 23:13–36 mēs mācāmies, ka
Glābējs nosodīja rakstu mācītājus un
farizejus par liekulību. Pārlasi šos pantus, sameklējot, cik daudz reižu Glābējs,
uzrunājot rakstu mācītājus un farizejus, izmantoja vārdu vai. Apsver iespēju atzīmēt
vārdu vai šajos pantos. Vai attiecināms uz ciešanām, bēdām un skumjām.

3. Izlasi dotās Svēto Rakstu atsauces un tad studiju dienasgrāmatā
atbildi uz diviem jautājumiem:

• Mateja 23:23–24

• Mateja 23:25–26
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• Mateja 23:27–28

• Mateja 23:29–36

a. Kāpēc rakstu mācītāji un farizeji bija liekulīgi?

b. Vai mēs šāda veida liekulību varam redzēt mūsdienās? Nosauc piemērus.

Izlasi Mateja 23:26, pievēršot uzmanību tam, ko Glābējs ieteica farizejiem, lai viņi
pārvarētu savu liekulību. Tu vari pasvītrot to, ko atrodi.

No šī panta mēs mācāmies: ja mēs centīsimies kļūt iekšēji, garīgi tīri, tas
atspoguļosies mūsu veiktajās izvēlēs.

4. Savā studiju dienasgrāmatā atbildi uz jautājumiem:

a. Kas mums ir jādara, lai mēs būtu iekšēji, garīgi tīri?

b. Kā mūsu centieni — būt iekšēji, garīgi tīriem — varētu mums palīdzēt
pārvarēt liekulību?

Ņemot vērā trīs glāzes šīs stundas sadaļas sākumā, apdomā, kura glāze vislabāk
attēlo tavu pašreizējo garīgo stāvokli. Nospraud mērķi, kas tev palīdzēs kļūt garīgi
pilnīgi tīram.

Džozefa Smita veiktais Mateja 23:23–35 tulkojums papildina mūsu izpratni ar
šādiem paskaidrojumiem:

• Rakstu mācītāji un farizeji rīkojās tā, lai izskatītos, ka viņi „neveic nekādu
grēku”, tomēr patiesībā viņi pārkāpa „visu likumu” (skat. Joseph Smith
Translation, Matthew 23:21).

• Rakstu mācītāji un farizeji liecināja pret saviem tēviem, taču viņi paši bija šīs
ļaundarības līdzdalībnieki (skat. Joseph Smith Translation, Matthew 23:34 ).

• Ja viņu tēvi grēkoja neziņā, tad rakstu mācītāji un farizeji grēkoja apzināti, un
tiem būs jāatbild par saviem pārkāpumiem (skat. Joseph Smith Translation,
Matthew 23:35).

Mateja 23:29–33 mēs mācāmies, ka Jēzus nosodīja ebreju garīgos vadītājus par to,
ka tie pieņēma agrākos praviešus, bet noraidīja pašreizējos praviešus. Tāpat kā
Jēzus laikā, arī mums ir jābūt uzmanīgiem, lai mēs, godājot senatnes praviešus,
vienlaikus nenoraidītu mūsdienu praviešus.

Mateja 23:37–39
Glābējs ir apbēdināts, jo Jeruzālemes ļaudis nenāk pie Viņa
Kā vista aizsargā savus cālīšus?
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Draudot briesmām, vista sapulcina
savus cālīšus zem saviem spārniem, lai
tos aizsargātu. Vista mīl savus cālīšus un
upurētu savu dzīvību, lai tos pasargātu.

Izlasi Mateja 23:37–39, pievēršot
uzmanību tam, kā Glābējs salīdzināja
Sevi ar vistu.

Kā Jeruzālemes ļaudis atsaucās uz Jēzus
centieniem — sapulcināt tos?

Tu vari atzīmēt frāzi „jūsu nams tiks
jums atstāts postā” (38. pantā). Šajā kontekstā vārds postā nozīmē, ka tas būs tukšs
jeb pamests. Tāpēc, ka cilvēki nevēlējās tikt Glābēja sapulcināti, viņi palika
neaizsargāti. Vēl šī frāze varētu attiekties uz cilvēku garīgo stāvokli, kuri dzīvoja
Jēzus laikā, kā arī uz nākotni, kad Jeruzālemei vajadzēja tikt iznīcinātai. Tāpat tā
varētu attiekties uz templi un tempļa svētību zaudēšanu.

Pamatojoties uz to, ko Jēzus mācīja par vistu un tās cālīšiem, ko mēs varam iegūt, ja
vēlamies tikt Glābēja sapulcināti? Atbildi uz šo jautājumu, pabeidzot šādu
izteikumu: Ja mēs vēlamies tikt Glābēja sapulcināti, tad
____________________.

Tālāk dotajā prezidenta Henrija B. Airinga, Augstākā prezidija locekļa, izteikumā
atzīmē norādījumu, kas identificē vienu veidu, kā mēs varam parādīt Glābējam, ka
vēlamies tikt Viņa sapulcināti:

„Ne vienu reizi vien Viņš ir teicis, ka Viņš mūs sapulcinās pie Sevis, kā vista
sapulcina savus cālīšus apakš spārniem. Viņš saka, ka mums ir jāizvēlas nākt pie
Viņa lēnprātībā un ar pietiekamu ticību Viņam, lai nožēlotu grēkus „ar visu sirdi”
[3. Nefija 10:6].

Viens no veidiem, kā mēs to varam izdarīt, ir pulcēties kopā ar svētajiem Viņa
Baznīcā. Ejiet uz savām baznīcas sanāksmēm pat tad, kad tas šķiet grūti. Ja jūs

būsiet apņēmības pilni, Viņš jums palīdzēs rast spēku to izdarīt” („In the Strength of the Lord”,
Ensign vai Liahona, 2004. g. maijs, 18. lpp.).

Nolem, ko tu darīsi, lai tiktu Glābēja sapulcināts, lai tu varētu turpināt sajust Viņa
rūpes un aizsardzību.

5. Savā studiju dienasgrāmatā, zem šīs dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju Mateja 23. nodaļu un pabeidzu šo stundu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu skolotāju:
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6. DAĻA: 2. DIENA

Džozefs Smits —
Mateja ev.; Mateja
24. nodaļa
Ievads
Jēzus Kristus pravietoja par Jeruzālemes un tempļa iznīcināšanu. Viņš atklāja arī
Savas Otrās atnākšanas zīmes un deva uzticīgajiem norādījumu — būt modriem un
sagatavoties tai dienai.

Džozefs Smits — Mateja 1:1–20
Jēzus pravietoja par Jeruzālemes un tempļa iznīcināšanu

1. Savā studiju
dienasgrāmatā ieraksti

vienu vai divus jautājumus, kas tev
ir radušies saistībā ar Jēzus Kristus
Otro atnākšanu. Kad tu šodien
studēsi Džozefs Smits — Mateja ev.,
meklē atbildes uz saviem
uzrakstītajiem jautājumiem.

Džozefs Smits — Mateja ev. ir Džozefa
Smita veiktais Mateja 23:39–24:56
tulkojums. Tas ir atrodams Dārgajā
Pērlē aiz Ābrahāma grāmatas.

Izlasi Džozefs Smits — Mateja 1:4,
meklējot divus jautājumus, ko mācekļi
uzdeva Jēzum. Tu vari atzīmēt šos
jautājumus savos Svētajos Rakstos.

Džozefs Smits — Mateja 1:5–20 Glābējs
atbildēja uz pirmo jautājumu — par to,
kad tiks iznīcināta Jeruzāleme un
templis. 21.–37. pantā Viņš atbildēja uz otro jautājumu — par Savas Otrās
atnākšanas zīmēm un ļauno iznīcināšanu.

Izlasi Džozefs Smits — Mateja 1:5–12, meklējot zīmes, kas attiecas uz Jeruzālemes
iznīcināšanu.

Lai gan Jēzus teica, ka Viņa mācekļi šajā laikā cietīs, Viņš deva nozīmīgu
apsolījumu: ja mēs paliksim nelokāmi un netiksim pieveikti, tad mēs tiksim
izglābti. Tu vari atzīmēt šo patieso principu 11. pantā.

Palikt nelokāmam nozīmē — netikt kārdinājumu un ļaunuma pieveiktam. Svētajos
Rakstos vārds nelokāms bieži vien ir kopā ar vārdu nesatricināms (piemēram, skat.
Mosijas 5:15).
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Jauno vīriešu un Jauno sieviešu vispārējie prezidiji paskaidroja, ko nozīmē — būt „nelokāmiem
un nesatricināmiem”: „Ko nozīmē — būt nelokāmiem un nesatricināmiem? Būt nelokāmiem
nozīmē — būt cieši nostiprinātiem un nepakļauties izmaiņām, būt ar spēcīgu ticību un apņēmību,
kā arī būt lojāliem un uzticīgiem. Tāpat arī būt nesatricināmiem nozīmē — būt nepiekāpīgiem un
tādiem, ko nevar izkustināt un novirzīt. Būt nelokāmiem un nesatricināmiem Jēzus Kristus
evaņģēlijā nozīmē — apņemties sekot Viņam, tādējādi vienmēr esot labu darbu pārpilniem”
(„Steadfast and Immovable”, New Era, 2008. g. janv., 8).

Elders Deivids A. Bednārs, Divpadsmit apustuļu kvoruma loceklis, sniedza tālāk
doto ieskatu. Atzīmē viņa raksturotās īpašības, kādas piemīt cilvēkam, „kas ir
nelokāms un nesatricināms”. (Tu vari pierakstīt šīs īpašības savu Svēto Rakstu
pamalē, līdzās vārdam nelokāms Džozefs Smits — Mateja 1:11.)

„Vārds „steadfast” (nelokāms) šajā kontekstā nozīmē —nostiprināts kādā vietā,
stingrs un nemainīgs, un apņēmīgs (Oxford English Dictionary Online, 2. izd.
[1989], „Steadfast”). … Cilvēks, kas ir nelokāms un nesatricināms, ir stingrs un
nemainīgs, apņēmīgs, drošs un paļāvīgs, nevar tikt novirzīts no sākotnējā mērķa
vai misijas” („Steadfast and Immovable, Always Abounding in Good Works”,
New Era, 2008. g. janv., 2).

Vārds izglābts Džozefs Smits — Mateja 1:11 nenozīmē, ka mēs tiksim pasargāti no
visām dzīves grūtībām.

Izlasi tālāk doto pravieša Džozefa Smita izteikumu un atzīmē, ko nozīmē — tikt
izglābtam: „Ir nepareizi domāt, ka svētie izvairīsies no visiem sodiem, kamēr
ļaunie cietīs; jo visa miesa ir pakļauta ciešanām un „taisnīgie tik tikko izbēgs”
[skat. M&D 63:34; … daudzi taisnīgie kritīs par upuri slimībām, sērgām utt.,
vājās miesas dēļ, un tomēr viņi tiks izglābti Dieva valstībā” (Baznīcas prezidentu
mācības: Džozefs Smits [2010], 251. lpp).

Džozefs Smits — Mateja 1:13–20 mēs uzzinām, ka Jēzus brīdināja Savus mācekļus
būt gataviem bēgt kalnos un neatgriezties savās mājās, jo Jeruzālemei tiks uzbrukts
un to iznīcinās. Viņš pravietoja, ka to dienu nelaimes būs ļaunākās, kādas Israēls
jebkad ir piedzīvojis.

M. ē. 70. g., aptuveni 40 gadus pēc tam, kad Jēzus bija teicis šos vārdus, romieši
izveidoja Jeruzālemes blokādi un nogalināja vairāk nekā miljonu jūdu, un gandrīz
100 000 jūdu tika aizvesti gūstā. Templis tika iznīcināts, un nepalika ne akmens uz
akmens — gluži tā, kā Glābējs bija pravietojis (skat. Džozefs Smits — Mateja 1:3).
Tomēr tie, kas uzklausīja Jēzus brīdinājumus, aizbēga drošībā uz Pellu, pilsētu, kas
atradās aptuveni 50 jūdzes uz ziemeļaustrumiem no Jeruzālemes (skat. Bible
Dictionary, „Pella”).

Kā jūdu pieredze ilustrē, cik svarīgi ir palikt nelokāmiem paklausībā Glābēja
vārdiem? ____________________
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Apdomā, kā paklausība un sekošana mūsdienu pravietim ir tikpat svarīga, kā tas,
ka jūdi uzklausīja Jēzus brīdinājumu.

Džozefs Smits — Mateja 1:21–37
Jēzus pravieto par Savas Otrās atnākšanas zīmēm
Izlasi Džozefs Smits — Mateja 1:21–23, meklējot, kāpēc Glābējs atklāja Savas Otrās
atnākšanas zīmes.

Ievēro, ka Glābējs brīdināja par viltus kristiem un viltus praviešiem (skat. Džozefs
Smits — Mateja 1:22). Termini „viltus kristi” un „viltus pravieši” attiecas uz ikvienu
— gan Baznīcā, gan ārpus tās —, kurš bez pilnvarām apgalvo, ka runā Tā Kunga
vārdā, vai kurš izplata mācības, kas ir pretrunā mūsdienu praviešu mācībām. Frāze
„izredzēti saskaņā ar derību” 22. pantā attiecas uz Jēzus Kristus Baznīcas locekļiem.

Attiecībā uz šiem viltus kristiem un viltus praviešiem mēs lasām: „Ja iespējams, viņi
pievils pat izredzētos” (Džozefs Smits — Mateja 1:22).

Elders Brūss R. Makonkijs, no Divpadsmit apustuļu kvoruma, brīdināja par „viltus
kristiem” un „viltus praviešiem”: „Šie viltus kristi būs pasaules aplamās
reliģiskās sistēmas, un viltus pravieši būs šo sistēmu skolotāji un izskaidrotāji.
Viņu mācības būs tik dziļas un zinātniskas, viņu darbi būs tik vareni un
brīnumaini, … ka pat izredzētie gandrīz tiks pievilti” (Doctrinal New Testament
Commentary, 3 sēj. [1965–1973], 1:647).

Ko mēs varam darīt, lai netiktu pievilti, pat no tiem, kas ir Baznīcas locekļi?

Prezidents Džozefs F. Smits šādi brīdināja Baznīcas locekļus:

„Nekam citam nav tādas autoritātes, kā tam, kas nāk tieši caur „ieceltu kanālu”,
ar apstiprinātu priesterības kārtību, kas ir tas kanāls, kuru Dievs ir noteicis, caur
kuru darīt zināmu Viņa prātu un gribu pasaulei.

… Un tajā brīdī, kad cilvēki izvēlas kādu citu avotu, viņi paši sevi paver Sātana
maldinošajai ietekmei un padara sevi par iespējamiem velna kalpiem; viņi zaudē
izpratni par īsto kārtību, caur kuru var tikt baudītas priesterības svētības; viņi

izkāpj ārpus Dieva valstības [robežām] un atrodas uz bīstamas zemes. Kad vien kāds cilvēks
apgalvo, ka ir saņēmis tiešu atklāsmi no Tā Kunga visai Baznīcai, neņemot vērā priesterības
kārtību un kanālu, jūs varat zināt, ka šis cilvēks ir viltvārdis” (Gospel Doctrine, 5. izd.,
[1939], 42. lpp.).

Izlasi Džozefs Smits — Mateja 1:24–26, meklējot, kā Glābējs parādīsies Savas Otrās
atnākšanas brīdī.

Izlasi Džozefs Smits — Mateja 1:27–31, meklējot zīmes, kas būs pirms Otrās
atnākšanas.

Izraksti zīmes: ____________________
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Ievēro, ka ne visas zīmes ir negatīvas. Saskaņā ar 27. un 31. pantu, pirms Jēzus
Kristus Otrās atnākšanas Tā Kunga izredzētie tiks sapulcināti un visā pasaulē
tiks sludināts evaņģēlijs.

2. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uzraksti, kā šis
pravietojums piepildās mūsdienās. Ietver domas par to, kā tu varētu

piedalīties šī pravietojuma piepildīšanā.

Glābējs brīdināja, ka pēdējās dienās „viltus kristi un viltus pravieši” centīsies
„pievilt pat izredzētos” (Džozefs Smits — Mateja 1:22). Izlasi Džozefs Smits —
Mateja 1:37, meklējot, kā mēs varam izvairīties no pievilšanas.

Savos Svētajos Rakstos, līdzās Džozefs Smits — Mateja 1:37, tu varētu uzrakstīt šo
principu: Ja mēs paglabāsim savās sirdīs Tā Kunga vārdus, mēs netiksim
pievilti.

Izlasi tālāk sniegto eldera M. Rasela Balarda, Divpadsmit apustuļu kvoruma locekļa,
stāstu. Atzīmē tās stāsta daļas, kas attēlo Džozefs Smits — Mateja 1:37 mācīto
principu.

„Viens no misionāriem, kas kalpoja kopā ar mani laikā, kad es biju misijas
prezidents Toronto [Kanādā], pēc dažiem gadiem mani apciemoja. Es pavaicāju
viņam: „Elder, kā es varu tev palīdzēt?”

„Prezident,” viņš teica, „es domāju, ka zaudēju savu liecību.”

Es nespēju tam noticēt. Es pajautāju viņam, kā tas varēja notikt.

„Pirmo reizi es nedaudz palasīju antimormoņu literatūru,” viņš teica. „Man ir daži jautājumi, un
neviens nevēlas man uz tiem atbildēt. Esmu apjucis, un es domāju, ka mana liecība zūd””
(„When Shall These Things Be?” Ensign, 1996. g. dec., 60. lpp.).

Vai tu vai kāds, ko tu pazīsti, ir pieredzējis ko līdzīgu tam, ko pieredzēja šis bijušais
misionārs? Kādu padomu tu dotu cilvēkam, kas nonācis šādā situācijā? Kāpēc?
____________________

Elders Balards turpināja:

„Es pajautāju, kādi bija viņa jautājumi, un viņš man tos pateica. Tie bija standarta antibaznīcas
problēmjautājumi, taču es vēlējos nedaudz laika, lai savāktu materiālus un spētu sniegt jēgpilnas
atbildes. Tā mēs norunājām tikšanos pēc 10 dienām, un es pateicu viņam, ka tad atbildēšu uz
visiem viņa jautājumiem. Kad viņš jau devās prom, es apturēju viņu.

„Elder, tu man šodien uzdevi vairākus jautājumus,” es teicu. „Tagad man ir viens jautājums tev.”

„Jā, prezident?”

„Cik ilgs laiks ir pagājis, kopš tu esi lasījis Mormona Grāmatu?” es jautāju.

Viņš nolaida acis. Kādu brīdi viņš skatījās grīdā. Tad viņš paskatījās uz mani. „Tas bija sen,
prezident,” viņš atzinās.

„Labi,” es teicu. „Tu esi devis man uzdevumu. Būs tikai taisnīgi, ja es došu tev uzdevumu. Es
vēlos, lai tu man apsolītu, ka lasīsi no Mormona Grāmatu vismaz stundu katru dienu no šodienas
līdz mūsu nākamajai tikšanās reizei.” Viņš tam piekrita.
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Pēc desmit dienām viņš atgriezās manā birojā, un es biju gatavs. Es izvilku savus papīrus, lai
sāktu atbildēt uz viņa jautājumiem, taču viņš apturēja mani.

„Prezident,” viņš teica, „tas vairs nav vajadzīgs.” Tad viņš paskaidroja: „Es zinu, ka Mormona
Grāmata ir patiesa. Es zinu, ka Džozefs Smits ir Dieva pravietis.”

„Tas ir lieliski,” es teicu. „Taču tu tik un tā saņemsi atbildes uz saviem jautājumiem. Es tam
veltīju ilgu laiku, tāpēc apsēdies un klausies.”

Tad es atbildēju uz visiem viņa jautājumiem un pavaicāju: „Elder, ko tu esi uzzinājis no šīm
atbildēm?”

Un viņš teica: „Velti Tam Kungam tikpat daudz laika” („When Shall These Things Be?” 60. lpp.).

3. Savā studiju dienasgrāmatā uzraksti vienu veidu, kā tu varētu labāk
paglabāt Tā Kunga vārdu (skat. Džozefs Smits — Mateja 1:37).

Tā Kunga vārda paglabāšana palīdz mums netikt pieviltiem, un mūsdienu atklāsmē
mēs tiekam brīdināti: „Palieciet svētajās vietās un neizkustieties, līdz Tā Kunga
diena nāks” (M&D 87:8). Papildus tam, ka studējam Svētos Rakstus, kas mums
palīdz paglabāt Tā Kunga vārdu, mēs varam saņemt Dieva vārdus, apmeklējot tādas
svētas vietas kā tempļi un lūgšanu nami un padarot savas mājas par svētām vietām.
Apdomā, kā atrašanās šādās vietās var tev palīdzēt apgūt patieso doktrīnu un netikt
pieviltam.

Džozefs Smits — Mateja 1:38–55
Jēzus dod norādījumus Saviem mācekļiem — būt gataviem Viņa Otrajai atnākšanai
Savas runas noslēgumā Glābējs deva norādījumus Saviem mācekļiem, kā paglabāt
Viņa vārdus un būt gataviem Viņa Otrajai atnākšanai.

Tālāk sniegtās tabulas lauciņos uzzīmē vienkāršus attēlus, kas ilustrētu piemērus,
ko Glābējs izmantoja, lai mācītu par sagatavošanos Viņa Otrajai atnākšanai. Pēc
tam zem katra attēla uzraksti patieso mācību, ko tu noteici, par sagatavošanos
Otrajai atnākšanai.

Džozefs Smits — Mateja 1:38–39 Džozefs Smits — Mateja 1:40–43

Džozefs Smits — Mateja 1:46–47 Džozefs Smits — Mateja 1:48–54

No šiem piemēriem mēs mācāmies, ka tikai Debesu Tēvs zina, kad notiks
Glābēja Otrā atnākšana; un, ja mēs vērosim zīmes un paklausīsim Tā Kunga
baušļiem, tad mēs būsim gatavi Glābēja Otrajai atnākšanai.

Atkārto Džozefs Smits — Mateja atklātās, patiesās mācības un apdomā, kā šīs
patiesās mācības palīdz atbildēt uz tiem jautājumiem, kurus tu pierakstīji
stundas sākumā.

Viens no labākajiem veidiem, kā sagatavoties Jēzus Kristus Otrajai atnākšanai, ir
ievērot Viņa mūsdienu praviešu un apustuļu mācības. Apdomā, ko teicis
Divpadsmit apustuļu kvoruma loceklis, elders Dalins H. Oukss:
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„Kā būtu, ja Viņš atnāktu rīt? Ja mēs zinātu, ka mēs satiksim To Kungu rīt —
pēkšņas nāves dēļ vai Viņa negaidītās atnākšanas dēļ —, ko mēs darītu šodien?
Kādos grēkos mēs atzītos? Ko mēs pārstātu darīt? Kādas nesaskaņas tiktu
atrisinātas? Kam mēs sniegtu piedošanu? Par ko mēs liecinātu?

Ja mēs to visu darītu tad, kāpēc gan ne tagad?” („Preparation for the Second
Coming”, Ensign vai Liahona, 2004. g. maijs, 9. lpp.).

4. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz jautājumu: Ja tu
rīt satiktu Glābēju, ko tu mainītu šodien?

5. Savā studiju dienasgrāmatā, zem šīs dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju Džozefs Smits — Mateja ev.; Mateja 24. nodaļu un pabeidzu šo stundu
(datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu skolotāju:
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6. DAĻA: 3. DIENA

Mateja 25. nodaļa
Ievads
Kad Jēzus Kristus Eļļas kalnā mācīja Saviem mācekļiem par Viņa Otro atnākšanu,
Viņš mācīja līdzības par desmit jaunavām un talentiem. Vēl Viņš paskaidroja: kad
Viņš atkal nāks, Viņš nošķirs taisnīgos no ļaunajiem.

Mateja 25:1–13
Jēzus Kristus māca līdzību par desmit jaunavām
Iztēlojies, kā tu varētu justies, ja būtu jaunais vīrietis šajā stāstā, ko atstāstījis elders
Džefrijs R. Holands, no Divpadsmit apustuļu kvoruma, par jaunu vīrieti, kurš, tikko
atgriezies no misijas, liecību sapulcē dalījās personīgā pieredzē.

„Viņš pastāstīja, ka neilgi pēc tam, kad 18 gadu vecumā bija ordinēts par elderu,
viņš devās mājās no satikšanās. Šīs satikšanās laikā bija noticis kas tāds, par ko
viņš nebija lepns. Viņš sīkāk neko nepaskaidroja, un publiski tas viņam arī nebija
jādara. Es nezinu līdz pat šai dienai, kas tieši bija noticis, taču tas bija pietiekami
nopietni, lai tas ietekmētu viņa garu un viņa pašcieņu.

Kad viņš kādu laiku bija sēdējis mašīnā pie savas mājas piebraucamā ceļa, visu
pārdomāja un izjuta patiesu nožēlu par notikušo, viņa māte, kas nebija Baznīcas locekle, izmisīgi
steidzās taisnā ceļā no mājas līdz viņa automašīnai. Viņa nekavējoties pastāstīja, ka šī jaunieša
jaunākais brālis, nupat mājās saļimstot, ir guvis spēcīgu galvas savainojumu un ka viņam ir
krampju un lēkmes pazīmes. Tēvs, kurš nebija Baznīcas loceklis, nekavējoties piezvanīja ātrajai
medicīniskajai palīdzībai, taču viņu ierašanās prasīs zināmu laiku.

„Nāc un dari kaut ko!” viņa sauca. „Vai tad tavā Baznīcā nav pieņemts šādās situācijās kaut ko
darīt? Jums ir priesterība. Nāc un dari kaut ko!” …

Šovakar, kad kādam, kuru viņš tik ļoti mīl un kuram bija nepieciešama viņa ticība un viņa spēks,
šis jaunietis nevarēja palīdzēt. Ņemot vērā tās sajūtas, ar kurām viņš nupat bija cīnījies, un
kompromisu dēļ, kuros viņš bija ielaidies, — lai kādi tie būtu, — viņš nespēja sevi piespiest
doties Tā Kunga priekšā un lūgt nepieciešamo svētību” („The Confidence of Worthiness”,
Liahona, 2014. g. apr., 58.–59. lpp.).

Ko tu domātu, ja tu būtu jaunais vīrietis šajā situācijā? Kādēļ ir tik svarīgi vienmēr
būt gataviem? ____________________

Mateja 25. nodaļā turpinās Glābēja mācības Eļļas kalnā, un tajā ir ietvertas trīs
līdzības par sagatavošanos satikt To Kungu Viņa atnākšanas laikā.

Eļļas kalnā Jēzus Kristus mācīja Saviem mācekļiem par Savu Otro atnākšanu (skat.
Mateja 24. nod.). Ar līdzību par desmit jaunavām Jēzus mācīja, ka mums ir
jāsagatavojas Viņa Otrajai atnākšanai.
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Izlasi Mateja 25:1–4, meklējot līdzības
galvenos simbolus. Tu vari pasvītrot to,
ko atrodi.

Jūdu kāzu tradīcijas noteica, ka
līgavainis kopā ar tuviem draugiem
naktī parasti devās uz līgavas namu. Pēc
kāzu ceremonijas kāzu viesi devās uz
līgavaiņa namu baudīt mielastu. Kāzu
visiem, kas pievienojās gājienam,
vajadzēja būt pašiem saviem lukturiem vai lāpām, kas apliecināja, ka viņi ir daļa no
kāzu svinībām, un paspilgtināja pasākuma spožumu un skaistumu. (Skat. New
Testament Student Manual [Baznīcas izglītības sistēmas rokasgrāmata, 2014], 78.)

Izlasi līdzības turpinājumu Mateja 25:5–13, meklējot, ko izdarīja piecas gudrās
jaunavas un ko izdarīja piecas ģeķīgās jaunavas.

Tā vietā, lai lasītu Mateja 25:5–13, tu vari noskatīties daļu no video „They
That Are Wise” („Tie, kas ir gudri”) (laika kods 0:00–5:46), kas parāda

līdzību par desmit jaunavām. Šis video ir pieejams vietnē LDS.org. Skatoties video,
meklē, ko izdarīja piecas gudrās jaunavas un ko izdarīja piecas ģeķīgās jaunavas.

Apdomā tālāk dotos līdzības simbolus un uzraksti, ko, tavuprāt, katrs no
tiem attēlo:

Līgavainis ____________________

Gudrās jaunavas ____________________

Ģeķīgās jaunavas ____________________

Lukturi ____________________

Eļļa ____________________

Frāzes „kad līgavainis kavējās nākt” (Mateja 25:6) un „nakts vidū balss atskanēja”
(Mateja 25:6) attiecas uz Jēzus Kristus Otro atnākšanu. Apdomā, ko tu vari mācīties
par Otro atnākšanu no šīm frāzēm. Tu vari uzrakstīt Jēzus Kristus līdzās
5.–6. pantam.

Elders Dalins H. Oukss, no Divpadsmit apustuļu kvoruma, mācīja, ko simbolizē
desmit jaunavas: „Desmit jaunavas acīmredzami simbolizē Kristus Baznīcas
locekļus, jo visas bija ielūgtas uz kāzu mielastu un visas zināja, kas bija
nepieciešams, lai līgavaiņa atnākšanas brīdī tiktu pieņemtas. Taču tikai puse bija
sagatavojusies, kad viņš ieradās („Preparation for the Second Coming”, Ensign
vai Liahona, 2004. g. maijs, 8).

Tu vari uzrakstīt Baznīcas locekļi līdzās Mateja 25:1–2.

Pārskati Mateja 25:8–9 un pārdomā, kāpēc gudrās jaunavas nedalījās savā eļļā ar
ģeķīgajām jaunavām. Prezidents Spensers V. Kimbals mācīja, ko var simbolizēt eļļa
un kāpēc ar to nav iespējams dalīties:
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„Tā nebija savtība vai nelaipnība. Ar eļļu, kas izgaismo ceļu un kliedē tumsu, nav
iespējams dalīties. Kā var dalīties ar paklausību desmitās tiesas principam, ar
mierīgu prātu, kas gūstams no taisnīgas dzīvošanas, ar uzkrātām zināšanām? Kā
var dalīties ticībā vai liecībā? Kā var dalīties savā domāšanas veidā vai šķīstībā,
vai misijas pieredzē? Kā var dalīties tempļa apmeklēšanas privilēģijās? Katram ir
jāiegūst šāda eļļa pašam. …

Līdzībā eļļu varēja iegādāties tirgū. Mūsu dzīvē gatavības eļļa tiek uzkrāta pa vienai lāsei, taisnīgi
dzīvojot. … Katra ziedošanās pilna rīcība un paklausība ir lāse, kas papildina mūsu krājumus”
(Faith Precedes the Miracle [1972], 255.–256. lpp.).

1. Apdomā, ko šajā līdzībā simbolizē eļļa. Savā Svēto Rakstu studiju
dienasgrāmatā uzraksti vairākas ziedošanās un paklausības rīcības,

ar ko varētu pabeigt šo teikumu: Saskaņā ar prezidenta Spensera V. Kimbala teikto,
šajā līdzībā eļļa var simbolizēt …

Viens no patiesajiem principiem, ko mēs varam mācīties no šīs līdzības un
prezidenta Kimbala mācītā, ir šāds: Mēs nevaram aizņemties no citiem garīgo
sagatavotību. Garīgā sagatavotība ietver liecību, pievēršanos, ticību un citas
dāvanas, kas tiek saņemtas personīgi caur Svēto Garu.

Elders Deivids A. Bednārs, Divpadsmit apustuļu kvoruma loceklis, paskaidroja:

„Tagad es vēlos izmantot vienu no daudziem iespējamiem skaidrojumiem līdzībai
par desmit jaunavām, lai izceltu sakarību starp liecību un pievēršanos. Desmit
jaunavas, no kurām piecas bija gudras un piecas bija ģeķīgas, ņēma savus
lukturus un izgāja līgavainim pretim. Lūdzu, domājiet par jaunavu lukturiem kā
par liecību lukturiem. Ģeķīgās jaunavas ņēma savus liecības lukturus, bet eļļas tās
nepaņēma sev līdzi. Apdomājiet, ka eļļa ir pievēršanās eļļa. …

Vai piecas gudrās jaunavas bija savtīgas un nevēlējās dalīties, vai arī tās pareizi norādīja, ka
pievēršanās eļļu nevar aizņemties? Vai garīgo spēku, kas iegūts, pastāvīgi paklausot baušļiem,
var nodot kādam citam? Vai tās zināšanas, kas iegūtas, uzcītīgi studējot un pārdomājot Svētos
Rakstus, var atdot kādam, kam tās ir nepieciešamas? Vai to mieru, kuru evaņģēlijs nes uzticīgam
pēdējo dienu svētajam, var nosūtīt cilvēkam, kurš piedzīvo nelaimi vai lielas grūtības? Uz katru
no šiem jautājumiem ir nepārprotama atbilde — nē.

Gudrās jaunavas pareizi norādīja, ka ikvienam no mums ir „jāpērk sev”. Šīs iedvesmotās
sievietes nerunāja par biznesa darījumu; viņas uzsvēra mūsu individuālo atbildību — uzturēt
savas liecību lampas košas un izveidot lielus pievēršanās eļļas krājumus. Šo vērtīgo eļļu var iegūt
pilienu pa pilienam — „rindiņu pa rindiņai [un] priekšrakstu pēc priekšraksta” (2. Nefija 28:30),
pacietīgi un neatlaidīgi. Nav iespējams īsāks ceļš, nav iespējama sagatavošanās pēdējā minūtē.

Tādējādi, esiet uzticīgi, vienmēr lūdziet, lai jūsu lampas būtu gatavas un degošas, un eļļa būtu
jums līdz, un jūs būtu gatavi līgavaiņa atnākšanas brīdī” (M&D 33:17)” („Pievērsti Tam Kungam”
(vispārējās konferences runa), Ensign vai Liahona, 2012. g. nov., 109. lpp.).

No šīs līdzības mēs varam mācīties vēl šādu patiesu principu: Mēs varam
sagatavoties Otrajai atnākšanai, stiprinot savu liecību un pievēršanos,
dzīvojot taisnīgi ikdienā.
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2. Savā studiju
dienasgrāmatā uzzīmē

lielu eļļas lukturi. Paturot prātā to,
ka eļļa šajā līdzībā simbolizē
sagatavošanos Jēzus Kristus Otrajai
atnākšanai, izveido sarakstu luktura
iekšpusē ar to, kā tu vari
„papildināt” eļļu savā „lukturī”. Ja iespējams, dalies savās idejās ar ģimenes
locekļiem vai draugiem un pavaicā viņiem, ar ko viņi ieteiktu papildināt tavu
sarakstu.

Lai izprastu citus veidus, kā tu vari uzkrāt eļļu pilienu pa pilienam, ikdienā
taisnīgi dzīvojot, apsver iespēju — noskatīties video materiālu „They That

Are Wise” („Tie, kas ir gudri”; laika kods 5:46 – 8:44). Skatoties šo video, papildini
savu ideju sarakstu studiju dienasgrāmatā.

Mūsdienu atklāsmē Tas Kungs apstiprināja, ka „tanī dienā [Otrā atnākšanā], kad Es
nākšu Savā godībā, tiks piepildīta līdzība, ko Es stāstīju par desmit jaunavām”
(M&D 45:56).

Izlasi Mateja 25:10–12, meklējot, ko līgavainis teica ģeķīgajām jaunavām. Varētu būt
lietderīgi zināt, ka Džozefa Smita tulkojums skaidro, ka līgavainis teica: „Jūs Mani
nezināt” (Joseph Smith Translation, Matthew 25:11).

Ko šis izteikums „jūs Mani nezināt” mums vēsta par piecām ģeķīgajām jaunavām?
Ar ko atšķiras — pazīt To Kungu un zināt par Viņu? (Skat. Jāņa 17:3.)

No šiem pantiem mēs mācāmies: lai būtu gatavi Tā Kunga atnākšanai un būtu
cienīgi palikt Viņa klātbūtnē, mums Viņš ir jāiepazīst.

3. Savā studiju dienasgrāmatā atbildi uz šādiem jautājumiem:

a. Kas tev ir palīdzējis labāk iepazīt Glābēju?

b. Kā Glābēja iepazīšana ietekmē tavu garīgo sagatavotību Viņa Otrajai
atnākšanai?

Turpinot stāstu, kas dots šīs stundas sākumā, — par jauno priesterības nesēju, kurš
nebija gatavs, kad tas bija nepieciešams, — elders Holands paskaidroja, ka šis
jaunais vīrietis steidzās uz kāda gados vecāka vīrieša, kurš bija viņa bīskapijas
loceklis, māju tajā pašā ielā. Gados vecākais vīrietis deva jaunākajam brālim
svētību, kas stabilizēja viņa stāvokli, līdz ieradās mediķi. Elders Holands turpināja:

„Pēc tam bijušais misionārs, par kuru es runāju, teica: „Neviens, kas nav
saskāries ar to, ko es tovakar pieredzēju, nekad nepazīs tādas kauna un nožēlas
sajūtas, kas mani pārņēma, jo es nejutos cienīgs pielietot savu priesterību. Tās
man ir sāpīgas atmiņas, jo es biju nepieciešams savam paša brālim un vecākiem,
kuri nebija Baznīcas locekļi, kas bija nobijušies un kuriem bija tiesības sagaidīt no
manis ko vairāk. Taču šodien, stāvēdams jūsu priekšā, es varu ko apsolīt,” viņš

teica. „Es neesmu pilnīgs, taču turpmāk, pēc tā vakara, es nekad neesmu darījis neko tādu, kas
varētu man liegt ar pārliecību vērsties pie Tā Kunga un nepieciešamības gadījumā prasīt Viņa
palīdzību. Par personīgo cienīgumu šajā pasaulē, kurā mēs dzīvojam, ir jācīnās,” viņš atzina,
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„taču tā ir cīņa, kurā es gūstu uzvaru. Es vienreiz savā dzīvē esmu izjutis spēcīgu vainas apziņu,
un, cik vien tas ir atkarīgs no manis, es negrasos to atkal pieredzēt. Un, protams,” noslēgumā
viņš teica, „es varu izdarīt visu, lai tā arī būtu”” („The Confidence in Worthiness”, 59. lpp.).

Apdomā, kas tev ir jādara, lai garīgi sagatavotos Tā Kunga atnākšanai. Tu varētu
apvilkt vienu vai divas no rīcībām, kuras tu ierakstīji eļļas luktura zīmējumā, un
nospraust mērķi — rīkoties tā, lai pieaugtu tava garīgā sagatavotība.

Mateja 25:14–46
Jēzus Kristus māca Saviem mācekļiem līdzību par talentiem un par avīm un āžiem
Ja istabā ienāktu tavi vecāki un iedotu tev lielu naudas summu, ko tu ar to darītu?

Kad Glābējs turpināja mācīt Savus mācekļus par Savu Otro atnākšanu, Viņš
pastāstīja līdzību par talentiem. Šajā līdzībā kāds vīrs pirms aizceļošanas iedeva
naudu trīs kalpiem; vienam kalpam — piecus talentus, otram — divus talentus un
trešajam — vienu talentu. (Talents ir naudas daudzums.)

Izlasi Mateja 25:16–18, meklējot, ko
kalpi izdarīja ar savu naudu.

Mateja 25:19–23 mēs uzzinām: kad
kungs atgriezās, viņš lika saviem
kalpiem atskaitīties par to, ko viņi ir
izdarījuši ar savu naudu. Kalpi, kuriem
bija pieci talenti un divi talenti, bija tos
lietojuši un divkāršojuši sava kunga
naudu. Taču kalps, kuram bija viens
talents, bija to apslēpis, un tādēļ tam
nebija nekādas peļņas, ko dot savam kungam.

Izlasi Mateja 25:24–25, meklējot iemeslu, kādēļ kalps paslēpa savu talentu.

Talentus šajā līdzībā var salīdzināt ar dāvanām un spējām, kuras mums ir devis Tas
Kungs. Bailes mums var liegt izmantot tās dāvanas un spējas, kuras Tas
Kungs mums ir devis.

Kas, tavuprāt, notiek, ja mēs nepilnveidojam savas dāvanas un spējas baiļu dēļ?

Izlasi Mateja 25:26–30, lai noskaidrotu, kas notika ar neizdevīgo kalpu.

Viens patiess princips, ko mēs varam mācīties no šīs līdzības: ja mēs neattīstām un
neizmantojam savas garīgās dāvanas labam nolūkam, tad mēs tās zaudēsim.

Padomā par dažiem veidiem, kā tu vari izmantot savas dāvanas un spējas, lai virzītu
uz priekšu Tā Kunga darbu. Viens talants, ko tu vari izmantot, ir tava liecība (skat.
M&D 60:2–3). Apsver iespēju izplānot, kā tu uzticīgi lietosi un pilnveidosi savas
dāvanas un spējas.
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Mateja 25:31–46 mēs mācāmies, ka
Viņa Otrās atnākšanas laikā Jēzus
nošķirs taisnīgos no ļaunajiem tādā
pašā veidā, kā gans nošķir avis no
āžiem. Kā Tas Kungs atšķir tos, kas Viņu
mīl (avis), un tos, kas nemīl (āžus)?

Izlasi Mateja 25:40, meklējot, ko Glābējs
mācīja par to, kā mums jāizrāda sava
mīlestība pret Viņu.

No šī panta mēs mācāmies: kad mēs
mīlam un kalpojam citiem, mēs parādām savu mīlestību pret To Kungu.

Lai labāk saprastu, kā mēs parādām savu mīlestību pret To Kungu, mīlot un
kalpojot citiem, noskaties video „The Coat” („Mētelis”), kas atklāj kādu

notikumu prezidenta Hibera Dž. Granta bērnībā. Skatoties šo video, vēro, kam
zēns un viņa māte kalpoja.

Apdomā, kā tu esi izturējies pret citiem pēdējo 24 stundu laikā. Pārdomā, vai tu
izvēlētos rīkoties citādi, ja tu nākotnē nonāktu līdzīgā situācijā. Nākamo 24 stundu
laikā meklē iespējas sekot Svētā Gara pamudinājumiem un kalpot citiem.

4. Savā studiju dienasgrāmatā, zem šīs dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju Mateja 25. nodaļu un pabeidzu šo stundu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu skolotāju:
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6. DAĻA: 4. DIENA

Mateja 26:1–30
Ievads
Divas dienas pirms Pashā svētkiem Jūda slepus sadarbojās ar ebreju garīgajiem
vadītājiem, kuri vēlējās nogalināt Jēzu. Pashā svētku vakarā Jēzus Kristus ieviesa
Svēto Vakarēdienu.

Mateja 26:1–16
Jūda slepus sadarbojas ar ebreju garīgajiem vadītājiem, kuri vēlas nogalināt Jēzu
Vai tu kādreiz esi redzējis filmu vai lasījis stāstu, kurā kāds tika nodots? Kādēļ šī
persona tika nodota? Kā tu justos, ja tevi nodotu tuvs draugs? Lasot par Jēzus
Kristus dzīves pēdējām stundām, atceries, ka Viņu nodeva tuvs draugs.

Senajiem israēliešiem Pashā nedēļa bija
viena no svarīgākajām gada nedēļām.
„Pashā mielasts tika iedibināts [Mozus
laikā], lai palīdzētu Israēla bērniem
atcerēties, ka iznīcības eņģelis,
nogalinot ēģiptiešu pirmdzimtos
bērnus, pagāja garām viņu namiem
[skat. 2. Mozus 12:21–28; 13:14–15].”
Pashā svētkos Israēla ļaudis upurēja jēru
un ar tā asinīm apslacīja savus durvju
stabus. „Nevainojami jēri, kuru asinis
tika izmantotas kā zīme, lai senatnē
glābtu Israēlu, ir Jēzus Kristus, Dieva
Jēra, simbols, kura upuris atpestī visu
cilvēci” (Svēto Rakstu ceļvedis, „Pashā”,
scriptures.lds.org).

Izlasi Mateja 26:1–2, pievēršot
uzmanību tam, kas, saskaņā ar Jēzus
teikto, notiks pēc Pashā svētkiem.

Pēc tam izlasi Mateja 26:3–5, meklējot, kurš šajā laikā izplānoja nogalināt Jēzu.

Kāpēc rakstu mācītāji un augstie priesteri nolēma nogaidīt un nogalināt Jēzu pēc
Pashā svētkiem?

Mateja 26:6–13 mēs lasām, ka, Jēzum atrodoties Betānijā, kāda sieviete piegāja pie
Viņa un iesvaidīja Viņu ar ļoti dārgu svaidāmo eļļu, lai apliecinātu Viņa drīzo nāvi
un apbedīšanu. Vairāki mācekļi, tai skaitā Jūda — viens no Divpadsmit apustuļiem
un grupas mantziņiem —, sūdzējās, ka šo svaidāmo eļļu varēja pārdot, lai palīdzētu
nabagajiem. Taču patiesībā Jūda neraizējās par nabagiem, jo bija zaglis un vēlējās
naudu paturēt sev (skat. Jāņa 12:4–6).

Izlasi Mateja 26:14–16, pievēršot uzmanību tam, ko izdarīja Jūda, kad Glābējs
viņam aizrādīja par sūdzēšanos.
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Ievēro, cik lielu samaksu Jūda saņēma par Jēzus nodošanu. „Saskaņā ar Mozus
likumu, trīsdesmit sudraba seķeļi bija atlīdzība, ko īpašnieks saņēma par sava verga
nāvi (skat. 2. Mozus 21:32). … Nodevības cena atspoguļo to, cik zemu Jūda un
augstie priesteri vērtēja Glābēju” (New Testament Student Manual [Baznīcas
izglītības sistēmas rokasgrāmata, 2014. g.], 81. lpp.). Tādējādi piepildījās arī Vecajā
Derībā dotais pravietojums par nodevību pret Glābēju (skat. Caharijas 11:12).

Mateja 26:17–25
Jēzus un Viņa mācekļi bauda Pashā mielastu
Padomā par pēdējo reizi, kad paskatījies
spogulī. Kādiem mērķiem mēs varam
izmantot spoguli?

Izlasi tālāk doto prezidenta Dītera
F. Uhtdorfa, Augstākā prezidija locekļa,
izteikumu, meklējot un atzīmējot, kādēļ
ir svarīgi tas, lai mēs redzētu sevi skaidri
— tā, kā Dievs mūs redz.

„Neviens no mums nevēlas atzīt, ka sācis novirzīties no pareizā ceļa. Bieži vien
mēs cenšamies izvairīties no tā, lai padziļināti ieskatītos savā dvēselē un stātos
pretim savām vājībām, ierobežojumiem un bailēm. Un tādēļ, izvērtējot savu dzīvi,
mēs lūkojamies caur aizspriedumu, aizbildinājumu un pasaciņu prizmu, ko paši
sev stāstām, lai tikai attaisnotu savas necienīgās domas un rīcību.

Taču spējai skaidri paskatīties pašiem uz sevi ir izšķiroša loma mūsu garīgajā
izaugsmē un labklājības nodrošināšanā. Ja mūsu vājības un trūkumi netiek izgaismoti, Glābēja
pestīšanas spēks nevar tos dziedināt un padarīt par spēku. …

Tad kā mēs varam izgaismot savu dvēseli ar tīro Dieva patiesības gaismu, lai ieraudzītu sevi tā, kā
Viņš mūs redz?

Es vēlos teikt, ka Svētie Raksti un vispārējo konferenču uzrunas var kalpot par lietderīgu spoguli,
kurā ielūkoties, lai veiktu pašnovērtējumu” („Vai tas esmu es, Kungs?” Ensign vai Liahona,
2014. g. nov., 58. lpp.).

Apdomā, kā Svētie Raksti un vispārējās konferences runas varētu būt kā spogulis,
kas palīdzētu mums saskatīt to, kā mums būtu jāuzlabo savas dzīves.

Studējot Mateja 26:17–25, pievērs uzmanību principam, kas tev var palīdzēt saskatīt
savas vājības un strādāt pie tā, lai tās pārvarētu.

Mateja 26:17–19 mēs lasām, ka Jēzus Saviem mācekļiem lika sagādāt vietu
Jeruzalemē Pashā mielasta noturēšanai.

Izlasi Mateja 26:20–21, pievēršot uzmanību tam, ko Jēzus teica Saviem apustuļiem
Pashā mielasta laikā.

Ko tu domātu par Jēzus sacīto, ja tu būtu tur bijis?

Izlasi Mateja 26:22, meklējot jautājumu, ko apustuļi uzdeva Jēzum.
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Ko jautājums „Taču ne es, Kungs?” mums māca par vienpadsmit uzticīgajiem
apustuļiem?

Viens no principiem, ko varam mācīties no šī pieraksta, ir šāds: kad Jēzus Kristus
mācekļi dzird Tā Kunga vārdus, viņiem ir jāizvērtē savas dzīves, lai saprastu,
kā šie vārdi attiecas uz viņiem.

Prezidents Dīters F. Uhtdorfs par šo pierakstu izteicās šādi:

„Apustuļi neapšaubīja [Jēzus] teiktā patiesumu. Nedz arī raudzījās apkārt, lai uz
kādu norādītu, vaicājot: „Vai tas būs viņš?” …

Es prātoju, kā katrs no mums rīkotos, ja Glābējs uzdotu mums šo jautājumu. Vai
mēs skatītos uz apkārtējiem, domājot savās sirdīs: „Viņš laikam runā par brāli
Bērziņu. Es allaž esmu par viņu šaubījies,” vai arī: „Man prieks, ka brālis Eglītis ir
šeit. Viņam patiešām bija jādzird šis vēstījums”. Vai arī mēs, tāpat kā sendienu

apustuļi, ieskatītos sevī un uzdotu šo izjusto jautājumu: „Vai tas būšu es?” („Vai tas esmu es,
Kungs?” 56. lpp.).

Vai tu jebkad esi izjutis kārdinājumu ignorēt Tā Kunga vārdus un pieņemt, ka tie
attiecas uz kādu citu? Izlasi tālāk doto izteikumu, meklējot, ko prezidents Uhtdorfs
aicina mūs darīt, kad mēs dzirdam Tā Kunga vārdus:

„Šie vienkāršie vārdi: „Vai tas esmu es, Kungs?” ir ceļš uz gudrību, personīgu pievēršanos un
paliekošām pārmaiņām. …

Mums ir jāatmet lepnība, jāskatās tālāk par savu degungalu un pazemīgi jājautā: „Vai tas esmu
es, Kungs?”

Un, ja Tas Kungs atbildēs: „Jā, mans [bērns], ir dažas lietas, kas tev jāpilnveido, problēmas, kuras
Es varu tev palīdzēt pārvarēt,” es lūdzu, lai mēs pieņemtu šo atbildi, pazemīgi atzītu savus grēkus
un trūkumus un tad izmainītu savu dzīvi, kļūstot labāki” („Vai tas esmu es, Kungs?” 56.,
58. lpp.).

1. Savā studiju dienasgrāmatā uzraksti par kādu reizi, kad tu tiki
svētīts, pielietojot Tā Kunga vārdus savā dzīvē. Pēc tam uzraksti

konkrētu mērķi attiecībā uz to, ko tu darīsi, lai labāk izvērtētu savu dzīvi, kad
vien tu dzirdi vai lasi Tā Kunga vārdus.

Izlasi Mateja 26:23–25, meklējot Glābēja atbildi uz apustuļu uzdoto jautājumu.
Uzreiz pēc tam, kad Jēzus atklāja, ka Jūda Viņu nodos, Jūda aizgāja (skat. Jāņa
13:30).

Mateja 26:26–30
Jēzus Kristus Pashā mielasta laikā ievieš Svēto Vakarēdienu
Pēc tam, kad Glābējs bija baudījis Pashā mielastu ar Saviem apustuļiem, Viņš
ieviesa Svētā Vakarēdiena priekšrakstu.
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Pārdomā savas atbildes uz šiem
jautājumiem: Ko tu darīji, pēdējo reizi
pieņemot Svēto Vakarēdienu? Par ko tu
domāji? Ko tu juti?

Izlasi Mateja 26:26–29, pievēršot
uzmanību tam, ko Tas Kungs darīja ar
maizi un biķeri.

No šiem pantiem mēs mācāmies, ka
Svētā Vakarēdiena simboli ataino
Jēzus Kristus miesu un asinis, ko
Viņš upurēja mūsu dēļ.

Džozefa Smita tulkojums sniedz papildu ieskatu Mateja 26:26–28. Izlasi Džozefa
Smita Tulkojums, Mateja 26:22, 24–25 (Svēto Rakstu ceļvedī).

Meklē iedvesmotās izmaiņas, kas ir veiktas. Kā tās mums palīdz izprast Svētā
Vakarēdiena svarīgo nolūku?

Pateicoties šīm iedvesmotajām izmaiņām, mēs mācāmies, ka Jēzus Kristus ieviesa
Svēto Vakarēdienu, lai mēs atcerētos Viņu un Viņa veikto grēku Izpirkšanu.

Ja iespējams, noskaties video „Always Remember Him” (5:28), lai labāk
izprastu Svētā Vakarēdiena nolūku un nozīmīgumu. Šajā video elders

Džefrijs R. Holands, Divpadsmit apustuļu kvoruma loceklis, paskaidro, ka Svētā
Vakarēdiena nolūks ir atcerēties Jēzu Kristu un Viņa Izpērkošo upuri. Šis video ir
pieejams vietnē LDS.org.

2. Savā studiju dienasgrāmatā atbildi uz jautājumiem:

a. Kā centieni — atcerēties Glābēju un Viņa veikto Izpirkšanu — ir ietekmējuši
tavas sajūtas un pieredzi, pieņemot Svēto Vakarēdienu?

b. Kas var novērst mūsu uzmanību Svētā Vakarēdiena pasniegšanas laikā?

c. Kā izvairīšanās no lietām, kas novērš mūsu uzmanību Svētā Vakarēdiena
dievkalpojuma laikā, var mums palīdzēt gūt garīgāku pieredzi?

d. Ko tu vari darīt, lai koncentrētos uz Glābēju un šī priekšraksta nozīmību
Svētā Vakarēdiena priekšraksta laikā un visu nedēļu Viņu atcerētos?

Saskaņā ar Mateja 26:27–28, ko, pateicoties Kristus asiņu izliešanai, mēs varam
saņemt, pieņemot Svēto Vakarēdienu?

Maizes ēšana un ūdens dzeršana Svētā Vakarēdiena laikā nenozīmē, ka mums
automātiski tiks atlaisti jeb piedoti grēki. Mums ir jāizrāda ticība Jēzum Kristum,
jānožēlo grēki un jāpieņem Svētais Vakarēdiens ar patiesu nolūku, vienmēr
atceroties Viņu un cenšoties ievērot Viņa baušļus. Cienīgi pieņemot Svēto
Vakarēdienu, mēs atjaunojam savas kristību derības.

Apsver iespēju uzrakstīt šo principu savas Svēto Rakstu grāmatas lappuses malā:
Kad mēs nožēlojam grēkus un pieņemam Svēto Vakarēdienu ar patiesu
nolūku, mēs varam saņemt grēku piedošanu.
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3. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uzraksti, kā tu pielietosi
patiesības, kuras tu esi atpazinis attiecībā uz Svēto Vakarēdienu

Mateja 26:26–30.

Vēlreiz izlasi Mateja 26:29, meklējot, kad, saskaņā ar Glābēja teikto, Viņš atkal
pieņems Svēto Vakarēdienu.

„Kā pierakstīts Mateja 26:29, Glābējs teica Saviem mācekļiem, ka Viņš nedzers no vīnakoka
augļiem, līdz Viņš atkal no jauna dzers kopā ar viņiem Sava Tēva valstībā. Tādēļ Svētais
Vakarēdiens ne vien simbolizē Glābēja Izpirkšanu, bet arī liek raudzīties nākotnē, gaidot brīdi,
kad Viņš Savā godībā atgriezīsies uz Zemes (skat. 1. korintiešiem 11:26).

Pēdējās dienās Tas Kungs atklāja pravietim Džozefam Smitam vairāk par nākotnes notikumu, kad
Viņš dzers no vīnakoka augļiem uz Zemes. Kā pierakstīts Mācības un Derību 27. nodaļā, Tas
Kungs atklāja, ka Viņš pieņems Svēto Vakarēdienu atkal uz Zemes kopā ar Saviem sekotājiem,
tostarp ar daudziem senajiem praviešiem, tādiem kā Moroniju, Ēliju, Jāni Kristītāju, Eliju,
Ābrahāmu, Īzāku, Jēkabu, Jāzepu, kas tika pārdots uz Ēģipti, Pēteri, Jēkabu un Jāni, „un arī ar
Mihaēlu jeb Ādamu, visu tēvu” (skat. M&D 27:4–14). Tā Kunga sekotāji ir „[visi tie], kurus Mans
Tēvs ir devis Man no pasaules” (M&D 27:14). Tas nozīmē: ja mēs paliekam patiesi un uzticīgi
noslēgtajām derībām un pastāvam līdz galam, mēs būsim to starpā, kas nākotnē pieņems Svētā
Vakarēdiena simbolus kopā ar Glābēju” (New Testament Student Manual, 83–84).

4. Savā studiju dienasgrāmatā, zem šīs dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju Mateja 26:1–30 un pabeidzu šo stundu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu skolotāju:
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7. DAĻA: 1. DIENA

Mateja 26:31–75
Ievads
Ģetzemanes dārzā Jēzus Kristus sāka uzņemties uz Sevis visus cilvēku grēkus, kas
bija daļa no Viņa veiktās Izpirkšanas. Jūda nodeva Viņu jūdu vadītājiem. Tad Jēzu
nelikumīgi iztaujāja augstā priestera Kajafas priekšā, kur pret Viņu tika celtas viltus
apsūdzības. Tajā paša laikā Pēteris trīs reizes to priekšā, kas viņu atpazina kā vienu
no Jēzus Kristus mācekļiem, noliedza, ka pazīst Glābēju.

Mateja 26:31–46
Jēzus cieš Ģetzemanes dārzā
Apdomā šādu situāciju: Kādam jaunam
vīrietim kopš bērnības tika mācīts, ka
kalpošana pilnlaika misijā ir priesterības
pienākums. Būdams pusaudzis, viņš
sajūt, ka viņam vajadzētu kalpot misijā,
taču viņam ir grūtības ar apņemšanos to
darīt. Viņam daudz vairāk interesē citas
iespējas, un viņš raizējas, ka misija
neļaus viņam gūt šīs pieredzes.

Kādās vēl situācijās jaunu vīriešu un
sieviešu vēlmes varētu atšķirties no
Debesu Tēva gribas attiecībā uz viņiem?

Padomā par reizēm, kad tev varētu būt
grūti pakļauties sava Debesu Tēva
gribai. Studējot Mateja 26. nodaļas atlikušo daļu, meklē principus, kad tev var
palīdzēt brīžos, kad tev ir grūtības darīt to, ko Debesu Tēvs no tevis prasa.

Atceries, ka Mateja 26:1–30 teikts, ka Tas Kungs ēda Pashā mielastu kopā ar
apustuļiem un ieviesa Svēto Vakarēdienu. Izlasi Mateja 26:31–35, meklējot, kas,
saskaņā ar Jēzus pravietojumu, notiks ar Viņa apustuļiem.

Šajā kontekstā vārds apgrēcināsies nozīmē — atkrist vai novērsties, vai atstāt.

Ievēro, kā Pēteris un citi apustuļi atbildēja uz Glābēja teikto.

Izlasi Mateja 26:36–38, meklējot, kur Jēzus un apustuļi devās pēc Pashā mielasta.

Aplūko Bībeles fotogrāfijas, nr. 11 un nr. 12: Eļļas kalns un Ģetzemanes dārzs.
Ģetzemane bija olīvkoku dārzs, kas atradās blakus Eļļas kalnam — tieši aiz
Jeruzālemes robežas. „Vārds ģetzemana nozīmē „eļļas spiede”” (Svēto Rakstu
ceļvedis, „Ģetzemane”, scriptures.lds.org).

Atzīmē tās frāzes Mateja 26:36–38, kas raksturo, kā Jēzus jutās, kad Viņš iegāja
Ģetzemanē.

Izlasi Mateja 26:39, meklējot, ko Jēzus darīja, „nedaudz pagājis” dārzā.
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Biķeris, par kuru runāja Glābējs, bija simbols lielajām ciešanām, kas bija daļa no
Viņa veiktās Izpirkšanas. Ģetzemanē Jēzus sāka uzņemties visu cilvēku grēkus un
ciešanas kā daļu no Viņa lielā Izpirkšanas upura.

Elders Džefrijs R. Holands, Divpadsmit apustuļu kvoruma loceklis, paskaidroja, ko
Jēzus lūdza Tēvam, kad Viņš izteicās, lai biķeris iet Viņam garām: „Tas Kungs
spēkā teica: „Ja ir cits ceļš, Es drīzāk ietu to. Ja ir jebkāds cits ceļš — jebkāds cits
ceļš —, es ar prieku to iešu.” … Taču galu galā biķeris nepagāja Viņam garām”
(„Teaching, Preaching, Healing”, Ensign, 2003. g. janv., 41. lpp.).

Tu varētu atzīmēt frāzi — „tomēr ne kā Es gribu, bet kā Tu gribi” (Mateja 26:39;
skat. arī M&D 19:19).

Lai gan Viņš lūdza citu veidu, kā izpildīt Tēva mērķus, Jēzus Kristus pakļāva Savu
gribu Tēva gribai, lai veiktu Izpirkšanu.

Apdomā, ko mēs varam mācīties par Jēzu no Viņa gatavības pakļauties Debesu Tēva
gribai, lai gan tas nozīmēja, ka Viņam bija jāizcieš spēcīgas ciešanas un galu galā
— nāve.

Pabeidz tālāk sniegto apgalvojumu, balstoties uz principu, ko mācījies Mateja 26:39:
Mēs sekojam Jēzus Kristus piemēram, kad mēs ____________________.

1. Pārskati scenāriju un situācijas, kas dotas šīs stundas sākumā. Pēc
tam savā studiju dienasgrāmatā atbildi uz jautājumu: Kā Glābēja

piemērs var mūs stiprināt šajās situācijās?

2. Padomā par tām reizēm, kad tavas vēlmes atšķīrās no Debesu Tēva
gribas, bet galu galā tu izvēlējies sekot Viņa gribai. Savā Svēto

Rakstu dienasgrāmatā uzraksti par vienu no pieredzēm, ja tā nav pārāk
personīga, un paskaidro, kādēļ tu veici šo izvēli un kā tu juties par to.

Nosaki konkrētu veidu, kā tu sekosi Jēzus Kristus piemēram, pakļaujot savu gribu
Debesu Tēva gribai. Apsver iespēju nospraust mērķi — rīkoties atbilstoši tam, ko tu
noteici.

Pārskati Mateja 26:37–38, meklējot Glābēja norādījumus Pēterim, Jēkabam un
Jānim Ģetzemanē.

Norādījums „esiet ar Mani nomodā” 38. p. nozīmē — būt možiem vai modriem.
Lai labāk izprastu, kāpēc mācekļiem, iespējams, bija vajadzīgi Glābēja norādījumi
būt nomodā ar Viņu, ievēro, ka Džozefa Smita tulkojums sniedz papildu
skaidrojumu: kad mācekļi ienāca dārzā, viņi sāka „ļoti uztraukties un palikt ļoti
drūmi, un žēloties savās sirdīs, brīnīdamies, vai šis būtu tas Mesija” (Džozefa Smita
tulkojums, Marka 14:36 [Svēto Rakstu ceļvedī]). Dodams norādījumus Saviem
mācekļiem — būt nomodā ar Viņu, Jēzus brīdināja viņus būt modriem, jo viņu
ticība Viņam tiks pārbaudīta.

Izlasi Mateja 26:40, pievēršot uzmanību tam, ko Jēzus atklāja — Pēteri un divus
Cebedeja dēlus [Jēkabs un Jānis] darām (skat. Mateja 26:37), kamēr Viņš lūdza.
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Džozefa Smita veiktais Lūkas 22:45
tulkojums norāda, ka mācekļi gulēja,
„jo viņus piepildīja bēdas”.

Izlasi Mateja 26:41, meklējot, ko Jēzus
lika viņiem darīt.

No Glābēja norādījumiem šiem
apustuļiem mēs varam mācīties šādu
principu: Ja mēs nepārtraukti esam
nomodā un lūdzam, mēs saņemsim
spēku, lai pretotos kārdinājumam.

Ko, tavuprāt, nozīmē frāze — „gars ir gan labprātīgs, bet miesa ir vāja” (Mateja
26:41)?

Viena no nozīmēm varētu būt šāda: mācekļi vēlējās paklausīt Glābējam, taču viņi
pieļāva, ka viņu fiziskā vēlme — gulēt — bija lielāka par viņu garīgo vēlmi — būt
nomodā un lūgt. Apdomā, kā izpratne par šo frāzi varētu mums palīdzēt pretoties
kārdinājumiem.

Pēc Mateja 26:41 citēšanas prezidents Henrijs B. Airings, Augstākā prezidija
loceklis, teica: „[Glābēja] brīdinājums Pēterim attiecas arī uz mums. Vilks, kas
vēlas nogalināt avis, noteikti ievainos ganu. Tādēļ mums vienmēr ir jābūt nomodā
par sevi, kā arī par citiem” („Watch with Me”, Ensign, 2001. g. maijs, 39).

Atceries, ka „būt nomodā” nozīmē — būt možiem vai modriem. Padomā, kā garīga
modrība un lūgšana var palīdzēt mums pārvarēt mūsu vājības un stāties pretī
kārdinājumiem.

Apdomā, vai tu kādreiz esi padevies kārdinājumam, jo neesi lūdzis un bijis
nomodā. Padomā par to, kā šī izvēle ietekmēja tevi. Pēc tam pārdomā situācijas, kad
tu esi pretojies kārdinājumam, lūdzot un esot modrs. Kas tev ir palīdzējis būt
pastāvīgi garīgi modram un lūgt?

Uz atsevišķas papīra lapas vai kartītes uzraksti vienu lietu, ko tu darīsi, lai būtu
modrāks un nemitīgi lūgtu. Apsver iespēju nēsāt šo lapu vai kartīti līdzi, lai tu
atcerētos savu mērķi.

Ievēro, ka Mateja 26:42–46 rakstīts, ka Jēzus Ģetzemanes dārzā lūdza trīs reizes.
Katru reizi Viņš pauda Savu gatavību paklausīt Sava Tēva gribai.

Mateja 26:47–75
Jēzu Kristu apcietina un tiesā Kajafas priekšā
Augstie priesteri un rakstu mācītāji slepus nolēma nogalināt Jēzu Kristu. Viņu ļaunā
sazvērestība ietvēra Jūdas uzpirkšanu, viltus liecinieku sarunāšanu, izsmiekla
izraisīšanu un pat Jēzus spīdzināšanu. Glābējs bija spiests nonākt divās oficiālās
tiesās: Pirmā bija ebreju tiesa Sinderija priekšā Jeruzālemē; tā bija sapulce, kurā
piedalījās 71 loceklis, tostarp levīti, augstie priesteri, rakstu mācītāji, farizeji,
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saduķeji un cilvēki ar citu politisko pārliecību, un pār visiem prezidēja augstais
priesteris, kas tolaik bija Kajafa. Otrā bija romiešu tiesa Pilāta priekšā. Ebreju tiesas
laikā Jēzus tika apsūdzēts par zaimošanu (Dieva izsmiešanu, nievāšanu vai
lādēšanu), jo Viņš nosauca Sevi par Dieva Dēlu (skat. Mateja 26:64–65). Tā kā
zaimošana bija ebreju iekšējā lieta un romiešiem gar to nebija nekādas daļas, ebreju
vadītāji, kad aizveda Jēzu Pilāta priekšā, nomainīja apsūdzību — vainojams
nodevībā. Ebreju vadītāji centās pārliecināt romiešus, ka Jēzus mēģināja iecelt Sevi
par ķēniņu, cerēdami, ka romieši nodos Viņu nāvei kā Cēzara nodevēju. Tomēr
romiešu tiesas laikā Pilāts neatrada nekādu vainu pie Jēzus. Tomēr beigās Pilāts
atļāva Jēzus krustā sišanu, lai apmierinātu ebreju vadītājus.

Izlasi šo Džeralda N. Landa, kurš vēlāk kļuva par Septiņdesmito locekli, izteikumu: „Iedomājieties,
ka [Jēzus Kristus], Būtne, kuras spēks, kuras gaisma, kuras godība satur Visumu, Būtne, pēc kuras
vārdiem radās Saules sistēma, galaktikas un zvaigznes, — stāv ļaunu cilvēku priekšā, un tie Viņu
tiesā, it kā Viņam nebūtu nekādas vērtības!” („Knowest Thou the Condecension of God?” no
Doctrines of the Book of Mormon: The 1991 Sperry Symposium, red. Bruce A. Van Orden un
Brent L. Top [1992], 86. lpp.).

Lai gan Jēzum Kristum bija spēks iznīcināt vīrus, kas Viņu sita un spļāva uz Viņu,
Viņš brīvprātīgi izcieta un izturēja līdz galam. Romiešu vadītāji un kareivji
neapzinājās to bezgalīgo spēku, kuru Jēzus būtu varējis izsaukt, ja tāda būtu bijusi
Viņa Tēva griba.

Studē Mateja 26:47–68, meklējot, kā Jēzus Kristus turpināja saglabāt paškontroli un
pakļauties Sava Tēva gribai pat tad, kad pret Viņu slikti izturējās un Viņu tiesāja
ļauni vīri (skat. arī 1. Nefija 19:9). Tu varētu atzīmēt to, ko esi uzgājis.

3. Savā studiju dienasgrāmatā uzraksti, ko tu ievēroji attiecībā uz
Glābēja gatavību pildīt Debesu Tēva gribu neatkarīgi no apstākļiem.

Uzraksti arī to, kā tu vari sekot Glābēja paklausības paraugam.

Ievēro, ka Mateja 25:56 Glābēja pravietojums, ka apustuļi no Viņa novērsīsies,
piepildījās. Tomēr šī novēršanās bija tikai īslaicīga.

Mateja 26:69–75 ir rakstīts: kamēr Jēzu pēc Viņa apcietināšanas iztaujāja, Pēteris trīs
reizes noliedza, ka pazīst Viņu. (Piezīme: Pētera noliegums daudz pilnīgāk tiks
izskatīts stundā par Lūkas 22. nodaļu.)

4. Savā studiju dienasgrāmatā, zem šīs dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju Mateja 26:31–75 un pabeidzu šo stundu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu skolotāju:

7.  DAĻA,  1 .  DIENA:
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7. DAĻA: 2. DIENA

Mateja 27.–28. nodaļa
Ievads
Veicot sazvērestību, lai nogalinātu Jēzu Kristu, ebreju garīgie vadītāji aizveda Viņu
pie romiešu zemes pārvaldnieka Poncija Pilāta. Pilāts nodeva Jēzu šaustīšanai un
sišanai krustā. Jēzus pakļāvās ciešanām un nāvei, lai piepildītu Sava Tēva gribu.

Mateja 27:1–25
Jēzus tiek nodots Pilātam un notiesāts ar krustā sišanu
Ja tu varētu būt liecinieks kādam no Svētajos Rakstos aprakstītajiem notikumiem,
kuru notikumu tu izvēlētos? Kāpēc? ____________________

Šīs nodarbības laikā tu mācīsies par vienu no vissvarīgākajiem notikumiem
pasaules vēsturē. Studēšanas laikā iztēlojies, ka esi liecinieks tam, kas notika.

Mateja 26. nodaļā mēs lasām, ka Jēzus tika apcietināts un netaisnīgi tiesāts, un
ebreju vadītāju nosodīts. Saskaņā ar romiešu likumu, ebrejiem nebija tiesību kādu
nolemt nāvei. Tādēļ ebreju garīgie vadītāji centās izvirzīt tādu apsūdzību, par kuru,
saskaņā ar romiešu likumu, Jēzu vajadzētu sodīt ar nāvi.

Mateja 27:1–10 mēs uzzinām, ka ebreju garīgie vadītāji atveda Jēzu pie romiešu
Jūdejas pārvaldnieka — Poncija Pilāta. Kad Jūda to redzēja, viņš nožēloja, ka ir
nodevis Jēzu, centās atdot naudu, ko bija saņēmis no ebreju garīgajiem vadītājiem,
un pēc tam izdarīja pašnāvību. Džozefa Smita veiktais tulkojums paskaidro, ka Jūda
„pakārās kokā. Un viņš uzreiz nokrita zemē, un viņa iekšas izgāzās, un viņš
nomira” (Džozefa Smita tulkojums, Mateja 27:6).

Tā kā sudraba gabali bija „asins nauda” (Mateja 27:6) un pēc likuma to nedrīkstēja
likt Dieva šķirstā, tad ebreju garīgie vadītāji par to iegādājās podnieka tīrumu, lai
tajā varētu apglabāt svešiniekus (jeb svešzemniekus). Matejs uz šo notikumu
atsaucās kā uz pravietojuma piepildīšanos (skat. Caharijas 11:12–13).

Ebreju izdarītā spiediena dēļ un baidoties zaudēt kontroli pār ļaudīm, Pilāts nodeva
Jēzu sišanai krustā (skat. Mateja 27:11–26). (Tev būs iespēja detalizētāk studēt šos
notikumus stundā par Jāņa 18.–19. nod.)
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Mateja 27:26–50
Jēzus tiek šaustīts, izsmiets un sists krustā
Pirms Jēzus tika nodots krustā sišanai,
Pilāts lika Viņu šaustīt (skat. Mateja
27:26). Tikt šaustītam nozīmē — tikt
atkārtoti sistam ar pletni, kurā ievīti vai
iestrādāti asi priekšmeti, piemēram, asi
akmentiņi vai kaulu gabaliņi. Šāds sods
parasti tika izpildīts kalpiem, savukārt
dižciltīgie vai Romas pilsoņi tika sisti ar
rīkstēm. Daudzi cilvēki pēc šaustīšanas
neizdzīvoja ķermeņa smago traumu dēļ.

Izlasi Mateja 27:27–32, meklējot, ko
romiešu karavīri nodarīja Jēzum.

Kāpēc, tavuprāt, karavīri atrada kādu,
kurš nesa Jēzus krustu?

1. Iedomājies, ka tu būtu
Sīmaņa (no Kirēnas)

vietā. Ko tu domātu vai justu, ja tu
atrastos ļaužu pulkā un tevi
piespiestu nest Jēzus krustu?
Pieraksti atbildi savā studiju dienasgrāmatā.

Mateja 27:33 pierakstīts, ka Jēzus tika aizvests uz vietu, „ko sauc par Golgatu, tas ir,
pieres vietu”.

Elders Džeimss E. Talmidžs, Divpadsmit apustuļu kvoruma loceklis, par šīs vietas
nosaukumu mācīja: „Iespējams, šis nosaukums tika dots, ņemot vērā
topogrāfiskās iezīmes, līdzīgi kā mēs runājam par kraujas malu; vai arī, ja šī vieta
bija ierasta nāvessoda izpildīšanas vieta, tā varētu tikt nosaukta saistībā ar nāvi,
līdzīgi kā mēs lietojam vārdu miroņgalva” (Jesus the Christ, 3. izd. [1916], 667).

Mateja 27:34–45 rakstīts, ka Jēzus atteicās no dzēriena, kas parasti tika piedāvāts
tiem, kas tika sisti krustā, lai mazinātu sāpes. Daži, kas vēroja krustā sišanu, tiecās
izsmiet un kārdināt Jēzu.

Izlasi Mateja 27:46, meklējot, ko Jēzus teica, atrodoties uz krusta. Tu vari pasvītrot
to, ko atrodi.

Lai labāk izprastu, kas tajā brīdī notika, izlasi šo eldera Džefrija R. Holanda,
Divpadsmit apustuļu kvoruma locekļa, izteikumu:

7.  DAĻA,  2 .  DIENA:
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„Tagad es runāšu ļoti uzmanīgi, ar pietāti, par to, kas, iespējams, bija visgrūtākais
brīdis no visiem šajā vientuļajā ceļā uz Izpirkšanu. Es runāju par tiem pēdējiem
brīžiem, kuriem Jēzus bija sagatavots intelektuāli un fiziski, bet uz ko Viņš,
iespējams, nebija pilnībā gatavs emocionāli un garīgi, — Viņa pēdējām ciešanām,
izjūtot ārkārtīgu izmisumu dievišķās klātbūtnes trūkuma dēļ, kad Viņš sauca
pilnīgā vientulībā: „Mans Dievs, Mans Dievs, kāpēc Tu esi Mani atstājis?”

[Mateja 27:46; izcēlums pievienots]. …

Ar visu savas dvēseles pārliecību es liecinu, ka … pilnīgais Tēvs nebija atstājis Savu Dēlu tajā
brīdī. Patiesi, tā ir mana personīgā pārliecība, ka visā laikā, ko Kristus kalpoja uz Zemes, Tēvs,
iespējams, nekad nebija atradies tuvāk Savam Dēlam, kā šajos mokpilnajos, pēdējos ciešanu
brīžos. Tomēr, … Tēvs uz brīdi atņēma Jēzum Sava Gara mierinājumu, Viņa personīgās klātbūtnes
atbalstu” („Neviens nebija ar Viņu” (vispārējās konferences runa), Ensign vai Liahona, 2009. g.
maijs, 87.–88. lpp.).

Kādēļ, jūsuprāt, Debesu Tēvs šajā brīdī atņēma Jēzum Savu Garu?

Izlasi eldera Holanda runas turpinājumu un atzīmē viņa sacīto, kas izskaidro, kādēļ Jēzum Kristum
tika atņemts Gars: „Bija nepieciešams — patiesi tas bija būtiski Izpirkšanas nozīmībai, ka šim
nevainojamajam Dēlam, kurš nekad nebija runājis ļaunu, nedz darījis ko nepareizu, nedz aizskāris
ko nešķīstu, vajadzēja zināt, kā jūtas pārējā cilvēce — mēs, ikviens no mums —, veicot šādus
grēkus. Lai Viņa Izpirkšana varētu būt bezgalīga un mūžīga, Viņam vajadzēja izjust, kā tas ir —
nomirt ne tikai fiziski, bet arī garīgi, izjust, kā tas ir, kad dievišķais gars atkāpjas un paliek tikai
viena sajūta — nožēlojama un bezcerīga vientulība” („Neviens nebija ar Viņu”, 88. lpp.).

No Mateja 27:46 un eldera Holanda izteikuma mēs mācāmies, ka, veicot
Izpirkšanu, Jēzus Kristus sajuta atšķirtību no Debesu Tēva Gara.

Kad mēs grēkojam, mēs pieredzam garīgo nāvi — atšķirtību no Debesu Tēva Gara.
Pateicoties tam, ka Jēzus Kristus piedzīvoja garīgo nāvi pie krusta, Viņš mums var
palīdzēt, kad mēs esam atšķirti no Debesu Tēva Gara mūsu slikto izvēļu dēļ. Viņš
mums var palīdzēt arī tad, kad mēs jūtamies vientuļi.

Izlasi Mateja 27:50. Džozefa Smita veiktajā tulkojumā var lasīt: „Jēzus, kad Viņš
atkal bija iekliedzies stiprā balsī, sakot: „Tēvs, viss piepildīts, Tava griba ir izpildīta,”
izlaida Savu garu” (skat. Joseph Smith Translation, Matthew 27:54).

Atbilstoši Džozefa Smita veiktajam šī panta tulkojumam, Jēzus Kristus cieta, lai
piepildītu Debesu Tēva gribu.

Studējot Mateja 26. nodaļu iepriekšējā stundā, tu mācījies par Glābēja ciešanām
Ģetzemanē un par Viņa gatavību pakļauties Debesu Tēva gribai. Savos Svētajos
Rakstos pie Mateja 26:39 pieraksti klāt mijnorādi uz Mateja 27:50, lai atcerētos, ka
Jēzus paveica to, ko bija apsolījis.

Izlasi Mateja 27:51, meklējot, kas notika templī, kad Jēzus nomira.
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Jēzus laikā templī bija divas telpas:
svētā vieta un vissvētākā vieta. Šīs abas
telpas šķīra priekškars jeb aizkars.
„Vissvētākā vieta bija pati svētākā vieta
senajā templī; tā simbolizēja Dieva
klātbūtni. Reizi gadā Salīdzināšanas
dienā augstais priesteris caur tempļa
priekškaru iegāja vissvētākajā vietā, kur
viņš slacīja upura grēka asinis, lai
izpirktu visa Israēla nama grēkus (skat.
3. Mozus 16). Kad Jēzus Kristus nāves
brīdī tempļa priekškars tika pārplēsts
„divos gabalos” (divās daļās) (Mateja
27:51), tas bija dramatisks simbols, ka
Jēzus Kristus, diženais Augstais
priesteris, bija izgājis cauri nāves
priekškaram un drīz ieies Dieva [Tēva]
klātbūtnē” (New Testament Student
Manual [Baznīcas izglītības sistēmas
rokasgrāmata, 2014], 94).

Elders Brūss R. Makonkijs, Divpadsmit apustuļu kvoruma loceklis, mācīja par to,
ko nozīmēja tempļa priekškara saraušana divos gabalos: „Kristus tagad bija
upurēts; likums bija piepildīts; Mozus atklāšana bija noslēgusies; evaņģēlija
pilnība bija nākusi visā tās gaismā un spēkā; un tādēļ, lai dramatiski attēlotu, ko
visi jūdi saprastu, ka valstība viņiem ir atņemta un dota citiem, — Dievība
pārrāva tempļa priekškaru „no augšas līdz apakšai”. Vissvētākā vieta tagad ir

atvērta visiem, un tagad visi caur Jēra izpērkošajām asinīm var ieiet augstākajā un svētākajā no
visām vietām — valstībā, kurā var rast mūžīgu dzīvi. … Priekšraksti, kas tika izpildīti aiz
priekškara senajā templī, bija līdzība tam, ko grasījās darīt Kristus, un tagad, kad Viņš to ir
paveicis, visi cilvēki var iziet cauri priekškaram Tā Kunga klātbūtnē, lai iemantotu pilnīgu
paaugstināšanu” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 sēj., [1965–1973], 1:830).

No tā, ka Kristus nāves brīdī tika sarauts tempļa priekškars, mēs varam mācīties:
pateicoties Jēzus Kristus veiktajai Izpirkšanai, mēs visi varam ieiet Dieva
klātbūtnē, ja nožēlojam grēkus un ievērojam savas derības.

2. Savā studiju dienasgrāmatā atbildi uz jautājumiem:

a. Kā Jēzus Kristus veiktā Izpirkšana rada mums iespēju atgriezties Dieva
klātbūtnē?

b. Kas mums ir jādara, lai mēs būtu cienīgi mūžīgi dzīvot kopā ar Debesu Tēvu?
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Mateja 27:52–66 sniedz vairāk informācijas par to, kas notika pēc Jēzus nāves.
Ievēro, ka Matejs pierakstīja, ka tas bija „pēc [Jēzus] augšāmcelšanās” (Mateja 27:53;
slīpraksts pievienots), kad daudzi taisnīgie cilvēki, kas bija miruši, arī augšāmcēlās
un parādījās daudziem cilvēkiem Jeruzālemē (skat. arī M&D 133:54–56).

Pēc Jēzus nāves Jāzeps no Arimatijas, turīgs māceklis, „izlūdzās Jēzus miesas”
(Mateja 27:58; skat. arī Jāņa 19:39). Glābēja ķermenis tika ietīts tīrā audeklā un
ievietots kapavietā, kas piederēja Jāzepam no Arimatijas, un ieeja tika aizdarīta ar
lielu akmeni. Pēc dažu augsto priesteru un farizeju lūguma Pilāts pavēlēja, lai sargi
apsargātu kapavietu, un akmens tika aizzīmogots. Saskaņā ar Mateja 27:63–64,
kādēļ augstie priesteri un farizeji to vēlējās?

Mateja 28. nodaļa
Jēzus Kristus ir augšāmcēlies un parādās daudziem cilvēkiem
Saskaņā ar Mateja 28:1–5, nedēļas pirmajā dienā, svētdienā, agri no rīta Marija
Magdalēna un vēl viena sieviete, vārdā Marija, pienāca pie kapa. Džozefa Smita
veiktajā Mateja 28:2 tulkojumā teikts, ka viņas redzēja divus eņģeļus.

Pēc Jēzus Kristus Augšāmcelšanās Baznīcas locekļi ievēroja un turēja svētu kā
Sabata dienu nedēļas pirmo dienu, un galu galā septītās dienas kā Sabata dienas
ievērošana tika pārtraukta. Izmaiņa no nedēļas pēdējās dienas uz nedēļas pirmās
dienas ievērošanu nav tik nozīmīga, kā sabata koncepcija un princips.

Izlasi Mateja 28:6–7, meklējot, ko eņģeļi pateica sievietēm.

Mateja 28:8–10, 16–18 mēs lasām, ka sievietes devās pie mācekļiem, lai pavēstītu,
ko ir redzējušas un dzirdējušas. Pa ceļam viņām parādījās Jēzus, un sievietes
„apkampa Viņa kājas un krita Viņa priekšā uz zemes” (Mateja 28:9). Vēlāk, kad
mācekļi bija paklausījuši sieviešu teiktajam un devušies uz Galileju, Glābējs
parādījās arī viņiem. Lai mācītos par citām reizēm, kad Jēzus parādījās pirms Savas
uzkāpšanas debesīs, skati „Evaņģēliju saskaņu”.

Izlasi Mateja 28:19–20, meklējot, ko Glābējs pavēlēja Saviem apustuļiem darīt
(Mateja 28:19–20 ir prasmīgi pārzināmā rakstvieta. Tu vari iezīmēt šos pantus
atšķirīgā veidā.)

Viens no principiem, ko mēs varam mācīties no Glābēja teiktā Viņa apustuļiem, ir
šāds: kad mēs iegūstam liecību par Jēzu Kristu, mums ir pienākums liecināt
par Viņu citiem.

Prasmīgi pārzināmā rakstvieta — Mateja 28:19–20
3. Savā studiju dienasgrāmatā izpildi uzdevumus:

a. Uzraksti vismaz trīs veidus, kā tu vari liecināt par Jēzu Kristu citiem
cilvēkiem. Pēc tam izvēlies no sava saraksta vienu veidu un nospraud mērķi
attiecībā uz to, kā tu meklēsi iespējas liecināt citiem par Jēzu Kristu.

b. Atbildi uz šādu jautājumu: Ņemot vērā to, ko Glābējs teica Mateja 28:19–20,
ko tu varētu darīt, lai sagatavoties kalpošanai misijā?

4. Savā studiju dienasgrāmatā, zem šīs dienas uzdevumiem, ieraksti:
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Es studēju Mateja 27.–28. nodaļu un pabeidzu šo stundu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu skolotāju:
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Ievads Marka evaņģēlijā
Kādēļ studēt šo grāmatu?
Marka evaņģēlijs atklāj Jēzus Kristus kalpošanu, nāvi un Augšāmcelšanos spraigā
stāstā, bieži liekot uzsvaru uz Glābēja varenajiem darbiem. Galvenais no tiem ir
Izpirkšana, ko Marks uzsvēra kā centrālo notikumu Jēzus, sen apsolītā Mesijas,
misijā. Studējot Marka pierakstu un liecību par to, kā Glābējs paveica Savu
izpirkšanas misiju, tu vari vairāk pievērsties evaņģēlijam un rast drosmi sekot
Glābējam.

Kas sarakstīja šo grāmatu?
Marks (saukts arī par Jāni Marku) ir šīs grāmatas autors. Kaut arī Marks nebija starp
Jēzus Kristus pirmajiem mācekļiem, viņš vēlāk pievērsās ticībai un kļuva par
apustuļa Pētera palīgu, un varēja sarakstīt šo evaņģēliju, pamatojoties uz to, ko bija
uzzinājis no Pētera (skat. Svēto Rakstu ceļvedis, „Marks”).

Marks un viņa māte Marija dzīvoja Jeruzālemē; viņu mājas bija pulcēšanās vieta
dažiem no pirmajiem kristiešiem (skat. Apustuļu darbu 12:12). Marks pameta
Jeruzālemi, lai palīdzētu Barnabam un Saulam (Pāvilam) viņu pirmajā misionāru
ceļojumā (skat. Apustuļu darbu 12:25; 13:4–6, 42–48). Pāvils vēlāk rakstīja, ka
Marks bija ar viņu Romā (skat. Kolosiešiem 4:10; Filemonam 1:24; šajos pantos viņš
ir minēts kā Marks), un uzslavēja Marku kā pavadoni, kurš bija „[viņam] ļoti
noderīgs kalpošanai” (2. Timotejam 4:11). Pēteris par viņu sacīja — „mans dēls
Marks” (1. Pētera vēst. 5:13), parādot viņu ciešās attiecības.

Kad un kur šī grāmata tika sarakstīta?
Mēs precīzi nezinām, kad tika sarakstīts Marka evaņģēlijs. Visticamāk, Marks savu
evaņģēliju sarakstīja Romā laika posmā no m. ē. 64. līdz m. ē. 70. gadam, iespējams,
neilgi pēc apustuļa Pētera mocekļa nāves — apmēram m. ē. 64. gadā.

Kam un kādēļ šī grāmata tika sarakstīta?
Marka evaņģēlijā ir tāda informācija kā tulkoti aramiešu citāti, latīņu izteicieni un
jūdu paražu skaidrojumi, kas, šķiet, ir paredzēti galvenokārt romiešu un citu
citticībnieku tautu auditorijai, kā arī tiem, kas pievērsušies kristietībai, visticamāk,
Romā un visā Romas impērijā. Daudzi uzskata, ka Marks varēja būt kopā ar Pēteri
Romā, kad bija smagu ticības pārbaudījumu laiks daudziem Baznīcas locekļiem
daudzviet Romas impērijā.

Vienā trešdaļā Marka evaņģēlija ir pārstāstītas Glābēja dzīves pēdējās nedēļas
mācības un pieredzes. Marks sniedza liecību, ka Dieva Dēls ciešanās galu galā guva
uzvaru pār ļaunumu, grēku un nāvi. Šī liecība nozīmēja, ka Glābēja sekotājiem vairs
nevajadzēja baidīties; kad tie saskārās ar vajāšanām, pārbaudījumiem vai pat nāvi,
viņi sekoja savam Kungam. Viņi varēja izturēt ar pārliecību, zinot, ka Tas Kungs
palīdzēs tiem un ka visi Viņa solījumi galu galā tiks piepildīti.
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Kādas ir šīs grāmatas raksturiezīmes?
Marka evaņģēlijs sākas pēkšņi un dramatiski un saglabā spraigu tempu, pārstāstot
ātri cits citam sekojošus notikumus. Marks bieži lietoja vārdus tūdaļ un tūliņ, radot
spraiga tempa un aktīvas darbības iespaidu.

Kaut arī vairāk nekā 90 procentu Marka evaņģēlijā rakstītā var atrast Mateja un
Lūkas evaņģēlijā, Marka pieraksts bieži vien sniedz papildus detaļas, kas mums
palīdz pilnīgāk novērtēt Glābēja līdzjūtību un cilvēku, kas bija ap Viņu, atbildes
(salīdziniet Marka 9:14–27 ar Mateja 17:14–18). Piemēram, Marks atstāstīja plaši
izplatīto un entuziasma pilno uzņemšanu, ar ko Glābējs saskārās Galilejā un citur
Savas kalpošanas sākumā (skat. Marka 1:32–33, 45; 2:2; 3:7–9; 4:1). Marks arī rūpīgi
atstāstīja negatīvo reakciju, ko pauda rakstu mācītāji un farizeji, kuru opozīcija no
skeptiskām domām (skat. Marka 2:6–7) drīz vien pārauga plānos — iznīcināt Jēzu
(skat. Marka 3:6).

Starp svarīgām tēmām Marka evaņģēlijā ir jautājumi par to, kas bija Jēzus un kurš
izprata Viņa identitāti, kā arī par to, ka mācekļa loma ir „ņem[t] savu krustu un …
staigā[t] [Jēzum] pakaļ” (Marka 8:34). Turklāt Marka evaņģēlijs ir vienīgais
pieraksts, kurā ir stāstīta līdzība par sēklu, kas aug pati (skat. Marka 4:26–27),
nedzirdīgā dziedināšanu Dekapoles apgabalā (skat. Marka 7:31–37) un aklā
pakāpenisku dziedināšanu Betsaidā (skat. Marka 8:22–26).

Satura izklāsts
Marka 1.–4. nodaļa. Jānis Kristītājs krista Jēzu, un Jēzus sāk sludināt, aicināt
mācekļus un darīt brīnumus. Kad pretestība pret Viņu palielinās, Viņš māca
līdzībās.

Marka 5.–7. nodaļa. Glābējs turpina darīt daudz brīnumu, parādot Savu līdzjūtību
pret citiem. Pēc tam, kad tiek nogalināts Jānis Kristītājs, Jēzus pabaro vairāk nekā
5000 cilvēku un staigā pa ūdens virsu. Viņš māca pret nepareizām tradīcijām.

Marka 8.–10. nodaļa. Jēzus Kristus turpina darīt brīnumus. Pēteris liecina, ka Jēzus
ir Kristus. Glābējs trīs reizes pravieto par Savām ciešanām, nāvi un
Augšāmcelšanos, taču Viņa mācekļi vēl pilnībā nesaprot Viņa teikto. Viņš māca
tiem par pazemību un kalpošanu, kas tiek prasīta no Viņa mācekļiem.

Marka 11.–16. nodaļa. Savas dzīves pēdējā nedēļā Glābējs ierodas Jeruzālemē,
māca Savus mācekļus, cieš Ģetzemanē un tiek sists krustā. Jēzus Kristus ir
augšāmcēlies.

MARKA EVAŅĢĒLIJS
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7. DAĻA: 3. DIENA

Marka 1. nodaļa
Ievads
Jānis Kristītājs sludināja „grēku nožēlas kristību uz grēku piedošanu” (Marka 1:4).
Kad Jānis bija kristījis Jēzu, Glābējs sāka sludināt evaņģēliju un darīt brīnumus ar
dievišķu spēku un pilnvarām. Viņš izdzina nešķīstos garus un dziedināja spitālīgo.
Ziņas par Viņa darbiem izplatījās pa visu Galileju.

Marka 1:1–20
Jēzus uzsāk Savu kalpošanu

1. Palūdz diviem vai vairāk cilvēkiem (ģimenes locekļiem, draugiem,
klasesbiedriem u. c.) dalīties ar tevi savā liecībā par Jēzu Kristu. Tu

varētu dot viņiem laiku apdomāties un sagatavoties, pirms viņi dalās ar tevi savā
liecībā. Savā studiju dienasgrāmatā uzraksti īsu kopsavilkumu par patiesībām,
kurās viņi dalījās.

Apdomā šos jautājumus:

• Kāpēc ir vērtīgi dzirdēt liecības no vairākiem cilvēkiem, nevis tikai no viena
cilvēka?

• Kāpēc, tavuprāt, varētu būt vērtīgi studēt Marka liecību, kad tu jau esi studējis
Mateja liecību?

Izlasi Marka 1:1–4, 9–11, meklējot notikumu, ar kuru Marks sāka savu pierakstu par
Glābēja dzīvi.

Marka pieraksts par Glābēja dzīvi atšķiras no Mateja pieraksta. Tas sākas pēkšņi,
sižets strauji attīstās, ir uzsvērts Glābēja dievišķums, koncentrējoties uz Viņa
darbiem un brīnumiem. Marks veica savu pierakstu, visdrīzāk, pamatojoties uz to,
ko bija uzzinājis no apustuļa Pētera. Daudzi pētnieki uzskata, ka tas tika uzrakstīts
mūsu ēras 66.– 73. gadā, kad kristieši visā Romas impērijā cieta no smagām
vajāšanām.

Marka 1:12–20 mēs lasām, ka pēc tam, kad Jēzus bija gavējis 40 dienas, Viņu
kārdināja velns (skat. arī Mateja 4:1–11). Viņš sludināja grēku nožēlošanu arī
Galilejā un aicināja mācekļus sekot Viņam.

Marka 1:21–39
Jēzus izdzen ļaunos garus un dziedina slimos
Ar kādām briesmām varētu sastapties karavīrs ienaidnieka teritorijā?

Izlasi šo izteikumu, ko teicis prezidents Boids K Pekers no Divpadsmit apustuļu
kvoruma:
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„Ņemot vērā visu, kas notiek pasaulē, tai skaitā morāles standartu
pazemināšanos, jūs, jaunie cilvēki, augat ienaidnieka teritorijā.

No Svētajiem Rakstiem mēs zinām, ka debesīs bija karš un ka Lucifers sacēlās, un
ka viņš kopā ar saviem sekotājiem „tika nomests uz zemi” [Jāņa atkl. 12:9]. Viņš
ir apņēmies sagraut mūsu Debesu Tēva ieceri, un viņš tiecas kontrolēt visu cilvēku
prātus un rīcību” („Padoms jauniešiem” (vispārējās konferences runa), Ensign vai

Liahona, 2011. g. nov., 16. lpp.).

2. Savā Svēto Rakstu
studiju dienasgrāmatā

atbildi uz jautājumu: No tā, ko
mācīja prezidents Pekers un no
tavām paša pieredzēm, kādā ziņā
tava dzīve šeit, uz Zemes, ir kā
atrašanās ienaidnieka teritorijā?

Padomā par brīžiem savā dzīvē, kad
juties nomākts ļaunu ietekmju un
apkārt esošu kārdinājumu dēļ. Studējot
Marka 1:21–37, meklē patiesu principu,
kas tev palīdzēs, saskaroties ar ļaunām ietekmēm un kārdinājumiem.

Izlasi Marka 1:21–22, meklējot, ko Jēzus darīja Kapernaumā un kāda bija jūdu
reakcija.

Kāpēc jūdus izbrīnīja Glābēja mācības?

Rakstu mācītāji, kas minēti 22. pantā, tika uzskatīti par Mozus likuma zinātājiem.
„Dažreiz [viņi] [tika] saukti arī par bauslības mācītājiem. Viņi izstrādāja likuma
detaļas un pielāgoja to sava laika apstākļiem” (Svēto Rakstu ceļvedis, „Rakstu
mācītājs”, scriptures.lds.org). Sludinot viņi bieži citēja iepriekšējos likuma
pārzinātājus. Turpretī Jēzus runāja ar spēku un pilnvarām no Sava Tēva. Turklāt Viņš
bija diženais Jehova, kurš bija devis Mozus likumu. Džozefa Smita tulkojums māca,
ka „Viņš mācīja tos kā tāds, kas saņēmis pilnvaras no Dieva, un nevis kā tāds, kas
saņēmis pilnvaras no rakstu mācītājiem” (skat. Joseph Smith Translation, Matthew
7:37).

Kamēr Jēzus mācīja sinagogā, Viņu uzrunāja kāds cilvēks, kurš bija nešķīsta jeb
ļauna gara apsēsts. Izlasi Marka 1:23–26, meklējot, ko nešķīstais gars zināja
par Jēzu.

Ja iespējams, tu vari noskatīties video „Jesus Heals a Possessed Man” (1:48)
no cikla The Life of Jesus Christ Bible Videos, kas ir pieejams vietnē LDS.org,

meklējot, ko nešķīstais gars zināja par Jēzu.

Ļaunie gari, kas tiecas sagrābt fiziskos ķermeņus, ir Lucifera sekotāji. Pirms
izraidīšanas no debesīm, viņi mita Debesu Tēva un Jēzus Kristus klātbūtnē.

Ja tu tolaik būtu atradies sinagogā un redzējis notiekošo, ko tu domātu par Jēzu?

Izlasi Marka 1:27–28, meklējot, kāda bija cilvēku reakcija, kad viņi redzēja, ka Jēzus
no cilvēka izdzina ļauno garu.
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Viens patiess princips, ko mēs varam mācīties no šī pieraksta, ir šāds: Glābējam ir
vara pār velnu un viņa sekotājiem.

3. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz jautājumu: Kā
zināšanas par to, ka Glābējam ir vara pār velnu un viņa sekotājiem,

var tev palīdzēt, kad tu jūties nomākts ļaunu ietekmju un apkārt esošu
kārdinājumu dēļ?

Izlasi tālāk doto izteikumu, ko teicis prezidents Džeimss E. Fausts no Augstākā
prezidija, un atzīmē, ko mēs varam darīt, lai saņemtu lielāku spēku
pretoties velnam:

„Pravietis Džozefs Smits … sacīja: „Ļaunajiem gariem ir noteiktas robežas,
ierobežojumi un likumi, kas tos pārvalda” [skat. History of the Church, 4:576].
Tādēļ Sātans un viņa eņģeļi nav visuvareni. …

… Sātana plānus var izjaukt visi tie, kas nāk pie Kristus, būdami paklausīgi
evaņģēlija derībām un priekšrakstiem. Dievišķā Skolotāja pazemīgajiem
sekotājiem nevajag būt velna pieviltiem. Sātans neatbalsta, neiedvesmo un

nesvētī. Tos, kurus viņš ir sagrābis, viņš atstāj kaunā un postā. Dieva Garam piemīt atbalstoša un
pacilājoša ietekme” („Serving the Lord and Resisting the Devil”, Ensign, 1995. g. sept.,
6., 7. lpp.).

Pravietis Džozefs Smits mācīja: „Mēs nācām uz šo Zemi, lai varētu iegūt ķermeni
un to tīru stādītu Dieva priekšā celestiālajā valstībā. Diženais laimes princips
pieprasa saņemt ķermeni. Velnam nav ķermeņa, un tas ir viņa sods. Viņš
priecājas, ja var iekļūt cilvēka ķermenī, un, kad Glābējs to izdzina, tas lūdza
atļauju ieiet cūku pulkā [skat. Marka 5:1–13], tā parādot, ka labāk izvēlas cūkas
ķermeni, nekā paliek vispār bez ķermeņa. Visām būtnēm, kurām ir ķermeņi, ir

vara par tām, kurām ķermeņa nav” (Baznīcas prezidentu mācības: Džozefs Smits
[2010. g.], 209. lpp.).

Izlasi Marka 1:28, meklējot, kas notika pēc tam, kad Glābējs bija izdzinis
ļauno garu.

Sīmanis Pēteris bija precējies, un Marka 1:29–31 mēs lasām, ka Glābējs dziedināja
viņa sievasmāti no drudža. Marka 1:32–39 mēs lasām, ka Jēzus dziedināja daudzus
citus, kuri bija slimi, izdzina daudzus ļaunos garus un turpināja sludināt visā
Galilejā.

Marka 1:40–45
Jēzus dziedina spitālīgo
Izlasi Marka 1:40 un sameklē, kas atnāca pie Glābēja, kad Viņš turpināja sludināt
Galilejā.

Ja iespējams, tu vari noskatīties video „Lesson 18: New Testament
Customs—Leprosy” (1:01), kas ir pieejams vietnē LDS.org.

Senatnē cilvēku, kas bija slims ar lepru, sauca par spitālīgo. „Spitālība jeb lepra ir
hroniska slimība, kas bojā ādu, nervus, acis, kaulus un ķermeņa locekļus. Ja slimība
netiek ārstēta, tās upuri paliek arvien slimāki, līdz piedzīvo sāpīgu nāvi. Senajā
Israēlā spitālīgie tika izolēti [spiesti dzīvot ārpus pilsētas], viņiem tika pavēlēts
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saukt: „Nešķīsts!”, lai brīdinātu ikvienu, kas tiem tuvojās, un tika uzskatīts, ka viņi
izplatīja savu nešķīstību ikvienam, ar ko nonāca saskarē (skat. 3. Mozus 13:45–46)”
(New Testament Student Manual [Baznīcas izglītības sistēmas rokasgrāmata,
2014. g.], 103. lpp.).

Iztēlojies, ka tu esi lepras slimnieks, kas dzīvoja Jēzus Kristus laikā. Ja tu būtu slims
ar spitālību, kā tas ietekmētu tavu dzīvi?

Izlasi Marka 1:40, meklējot, ko darīja spitālīgais, kad ieraudzīja Glābēju. (Vārds
lūgdams šeit nozīmē — lūgdamies jeb ļoti lūdzot.)

Kā spitālīgais parādīja savu ticību Jēzum Kristum?

Frāze „ja Tu gribi” nozīmē, ka šis vīrs atzina, ka viņa dziedināšana ir atkarīga no
Glābējs gribas. Izlasi Marka 1:41–42, meklējot, kā Glābējs atbildēja uz šī
vīra lūgumu.

Pārdomā šādus jautājumus:

• Ja tu būtu spitālīgs, ko tev nozīmētu Glābēja pieskāriens? Kāpēc?

• Kā izmainītos tava dzīve, ja Jēzus Kristus būtu tevi dziedinājis no spitālības?

Lasot, ko ir teicis elders Brūss R. Makonkijs no Divpadsmit apustuļu kvoruma,
atzīmē, kā, pēc viņa teiktā, spitālību var salīdzināt ar grēku (skat.
3. Mozus 14. nod.): „Papildus tam, ka spitālīgie bija izstumti no sabiedrības,
Bībeles laikos spitālība simbolizēja grēku un nešķīstību, uzsverot, ka, tāpat kā šī
ļaunā slimība saēd un iznīcina fizisko ķermeni, arī grēks saēd un samaitā cilvēka
garīgo pusi. … Vecajā Derībā bija gadījumi, kad dumpīgas personas — Mirjama,

Gehazis un Usija — tika nolādētas ar spitālību kā sodu par viņu ļaunajiem darbiem” (The Mortal
Messiah: From Bethlehem to Calvary, 4 sēj. [1979–1981], 2:45).

Svarīgi atzīmēt, ka slimības, tādas kā spitālība, neizraisa grēks. Taču starp spitālības
sekām un grēka sekām pastāv zināma līdzība. Vēlreiz izlasi Marka 1:40–42. Šoreiz
vārdu spitālīgs aizstāj ar vārdu grēcinieks un spitālība — ar grēks. Lasot meklē, kā mēs
varam salīdzināt šī spitālīgā dziedināšanu ar mūsu attīrīšanu no grēka.

Svēto Rakstu pielīdzināšana
Pielīdzināt Svētos Rakstus sev nozīmē — padomāt, kā tie attiecas uz tavu dzīvi. Kad tu saskati
līdzības starp savu pieredzi un tām, kas aprakstītas Svētajos Rakstos, tu labāk spēj noteikt
evaņģēlija mācības un principus. Tu arī izpratīsi, kā tu vari pielietot šīs mācības un principus
savā dzīvē.

Lasot šos pantus šādā veidā, kuri vārdi norāda uz piedošanu?

Kā mēs varam pielīdzināt to, ko darīja spitālīgais, lai tiktu attīrīts no spitālības, tam,
kas ir jādara mums, lai mēs tiktu attīrīti no grēka? ____________________

Viens no principiem, ko mēs varam mācīties, pielīdzinot spitālīgā dziedināšanu
attīrīšanai no grēka, ir šāds: ja mēs izrādīsim ticību un nāksim pie Glābēja,
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Viņš izrādīs līdzjūtību pret mums un attīrīs mūs no grēka. Tu vari uzrakstīt šo
patieso principu savu Svēto Rakstu lappuses malā, līdzās Marka 1:40–42.

4. Savā studiju dienasgrāmatā atbildi uz jautājumiem:

a. Kādā veidā mums ir jāizrāda ticība un jānāk pie Glābēja, lai Viņš varētu
attīrīt mūs no grēkiem?

b. Vēlreiz apdomā, kāda bija spitālīgā dzīve pirms un pēc viņa dziedināšanas. Ja
cilvēki nāk pie Jēzus Kristus, lai tiktu šķīstīti no grēka, kā tas var izmainīt
viņu dzīvi?

c. Kad tu esi redzējis izmaiņas kāda cilvēka dzīvē, kad viņš vai viņa caur
Kristus Izpirkšanas spēku ir ticis šķīstīts no grēka?

Pārdomā, no kādiem grēkiem tev ir jātop šķīstītam. Nākot pie Glābēja, izrādot
ticību Viņam caur lūgšanu, grēku nožēlošanu un paklausību, Viņš var darīt
tevi šķīstu.

Izlasi Marka 1:43–45, meklējot, kādus norādījumus Glābējs deva dziedinātajam
spitālīgajam. Mozus likums noteica, ka tiem, kas tika dziedināti no spitālības,
vajadzēja atrādīt sevi tempļa priesterim. Pēc tam, kad priesteris bija paziņojis, ka
spitālīgais ir dziedināts, tika nests upuris, ar ko spitālīgais tika pasludināts šķīsts,
ļaujot tam atkal pilntiesīgi būt savā ģimenē un kopienā.

Ko šis vīrs darīja pēc tam, kad Glābējs piekodināja, lai viņš to nestāsta citiem?

Kas notika, kad šis vīrs izplatīja ziņas par savu dziedināšanu?

5. Savā studiju dienasgrāmatā, zem šīs dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es izstudēju Marka 1. nodaļu un pabeidzu šo stundu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu skolotāju:
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7. DAĻA: 4. DIENA

Marka 2.–3. nodaļa
Ievads
Jēzus piedeva grēkus triekas ķertajam un izdziedināja viņu, un tad Viņš aicināja
Mateju Viņam sekot. Viņš mācīja rakstu mācītājiem un farizejiem par sabata dienu.
Glābējs turpināja dziedināt daudz cilvēku, Viņš sūtīja Savus apustuļus sludināt un
brīdināja pret Svētā Gara zaimošanu.

Marka 2:1–12
Jēzus piedod grēkus triekas ķertam vīram un izdziedina viņu
Iedomājies, ka kāds, ko tu mīli, cieš no kādas dzīvībai bīstamas, fiziskas kaites, kam
nepieciešama specializēta aprūpe. Kādu cilvēku tu censtos uzmeklēt, lai palīdzētu
sev mīļam cilvēkam? Kāpēc? Ko tu būtu gatavs darīt, ja palīdzēt spētu tikai viens
ārsts, taču būtu sarežģīti ieplānot vizīti pie šī ārsta?

Kā pierakstīts Marka 2:1–4, Galilejā, Kapernaumā, bija kāds „triekas ķertais”
(Marka 2:3), kas nozīmēja, ka šis cilvēks bija paralizēts. Četri vīri nesa viņu uz māju,
kur bija Jēzus, taču māja bija tik pārpildīta, ka viņi nevarēja tajā ieiet. Šie četri vīri
daļēji atsedza mājas jumtu un nolaida triekas ķerto vīru pie Glābēja.

Izlasi Marka 2:5, meklējot, ko Jēzus
teica triekas ķertajam vīram.

Izlasi Marka 2:6–12, meklējot, kas
notika pēc tam.

Ievēro, ka „kādi no rakstu mācītājiem”
(Marka 2:6) bija skeptiski noskaņoti
pret Glābēja spējām — piedot grēkus.
Apdomā, ko Jēzus vaicāja šiem rakstu
mācītājiem (skat. Marka 2:9).

No šī pieraksta mēs varam mācīties
šādu patiesu principu: Jēzum Kristum
ir vara dziedināt mūs gan garīgi, gan
fiziski.

Marka 2:13–22
Jēzus aicina Mateju Viņam sekot, un
Viņš ēd ar muitniekiem un grēciniekiem
Kad rakstu mācītāji redzēja triekas ķerto vīru pieceļamies no savas gultas un
staigājam, viņiem tika dots neapstrīdams pierādījums tam, ka Jēzum Kristum bija
vara dziedināt slimos, un viņi dzirdēja Viņu liecinām, ka Viņš var piedot grēkus.
Taču šajā pierakstā nav teikts, ka šie vīri pēc tam ietu pie Jēzus un meklētu
piedošanu par saviem grēkiem.
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1. Savā studiju dienasgrāmatā uzraksti vairākus iemeslus, kāpēc
cilvēki ne vienmēr meklē Tā Kunga piedošanu par saviem grēkiem.

Palūdz palīdzību kādam ģimenes loceklim vai draugam šī uzdevuma veikšanā.

Turpinot studēt Marka 2. nodaļu, meklē patiesus principus, kas varētu tevi
iedrošināt — meklēt Tā Kunga piedošanu.

Izlasi Marka 2:13–15, meklējot, ko Glābējs darīja pēc triekas ķertā vīra
izdziedināšanas.

Levijs vēlāk kļuva pazīstams kā Matejs. Viņš ir tas pats Matejs, kurš sarakstīja
Mateja evaņģēliju. Frāze „pie muitas būdas sēžam” (Marka 2:14)) nozīmē, ka
Matejs bija muitnieks un „nodokļu ievācējs romiešiem Kapernaumā [un] droši vien
bija Hēroda Antipas dienestā” (Svēto Rakstu ceļvedis, „Matejs”, scriptures.lds.org).
Daudzi jūdi ienīda muitniekus, tāpēc ka viņi uzskatīja muitniekus par nodevējiem,
kas iekasē naudu no pašu ļaudīm romiešu labā.

Ievēro, ka daudz muitnieku un grēcinieku sēdēja pie galda Mateja namā — līdz ar
Jēzu un Viņa mācekļiem. Tolaik kopīga maltīte nozīmēja ko vairāk par kopīgu
ēšanu. Tas norādīja uz to, ka starp cilvēkiem, kuri tur atradās, pastāvēja draudzības
un miera saikne.

Izlasi Marka 2:16, meklējot, kā reaģēja rakstu mācītāji un farizeji, kad redzēja
Glābēju ēdam kopā ar šiem cilvēkiem.

Kāpēc, tavuprāt, rakstu mācītāji un farizeji kritizēja Jēzu par to, ka Viņš ēda kopā ar
muitniekiem un grēciniekiem? ____________________

Izlasi Marka 2:17, meklējot, kāda bija Glābēja atbilde uz rakstu mācītāju un farizeju
kritiku. Tu vari apvilkt vārdu, ko Glābējs izmantoja, lai raksturotu Sevi.

Lietojot vārdu ārsts, Glābējs no jauna apstiprināja Savu varu — dziedināt gan
garīgi, gan fiziski. No 17. panta mēs mācāmies, ka Glābējs vēlas palīdzēt mums
nožēlot grēkus un tapt dziedinātiem.

Apdomā, kāpēc ir svarīgi ticēt, ka Jēzus vēlas mums palīdzēt nožēlot grēkus un tapt
dziedinātiem.

Elders Kreigs A. Kardons no Septiņdesmitajiem teica:

„Tas Kungs mīl mūs un vēlas, lai mēs saprastu Viņa vēlmi piedot. …

… Savā žēlastībā Viņš sagaida pakāpeniskus uzlabojumus, nevis tūlītēju pilnību.
Pat ja grēku ir ļoti daudz mirstīgās dzīves vājību dēļ, kad vien mēs nožēlojam
grēkus un tiecamies saņemt Viņa piedošanu, Viņš piedod — atkal un atkal [skat.
Moronija 6:8].

Tādēļ mēs visi, tajā skaitā tie, kuri cīnās, lai pārvarētu atkarību izraisošu
uzvedību, piemēram, atkarību no narkotikām vai pornogrāfijas, un viņu tuvinieki var zināt, ka Tas
Kungs atzīs mūsu taisnīgos pūliņus un mīloši piedos, kad grēku nožēlošana būs pabeigta. … Taču
tas nenozīmē, ka kāds var apzināti atsākt grēkot [un palikt nesodīts]” („Glābējs vēlas piedot”
(vispārējās konferences runa), Ensign vai Liahona, 2013. g. maijs, 16. lpp.).

Padomā, vai tu līdzinies muitniekiem un grēciniekiem (kas apzinājās
nepieciešamību pēc Glābēja un nāca pie Viņa) vai rakstu mācītājiem un farizejiem
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(kas negāja pie Glābēja, lai meklētu Viņa piedošanu un dziedinošo spēku). Izlem
jau šodien nākt pie Glābēja un ļaut Viņam palīdzēt tev tavās fiziskajās un garīgajās
vajadzībās.

Kā pierakstīts Marka 2:18–22, Jēzus mācīja, kāpēc Viņa mācekļi negavēja, kamēr
Viņš bija pie viņiem. Viņš arī mācīja, kāpēc dažiem cilvēkiem bija grūti pieņemt
Viņa evaņģēliju (skat. arī Mateja 9:14–17).

Marka 2:23 – 3:6
Jēzus māca par sabatu
Vai tu kādreiz esi izvēlējies nepiedalīties kādā aktivitātē, lai paklausītu bauslim —
turēt sabata dienu svētu? Turpinot studēt Marka 2.–3. nodaļu, apdomā šādu
jautājumu: Kā tu zini, vai kāds pasākums ir atbilstošs sabata dienai?

Izlasi Marka 2:23–24 un Marka 3:1–2, meklējot, ko Glābējs un Viņa mācekļi izdarīja,
kas saduķeju acīs bija sabata likuma pārkāpums.

Atceries, ka jūdu skolotāji Mozus likumam pievienoja savus noteikumus un
interpretācijas, sauktas par nerakstīto likumu jeb tradīcijām. Šie pievienotie
noteikumi bija domāti, lai novērstu Dieva likuma pārkāpšanu, taču tie dažiem
cilvēkiem neļāva izprast attiecīgo baušļu patieso nolūku, tostarp bausli — turēt
sabata dienu svētu.

Izlasi Marka 2:27–28 un pēc tam pievērs uzmanību, kā Džozefa Smita veiktais
tulkojums paskaidro, kādēļ Tas Kungs deva mums sabatu:

„Tādēļ sabata diena tika dota cilvēkam kā diena atpūtai; un arī, lai cilvēks godinātu
Dievu, un nevis lai cilvēks neēstu;

tā kā Cilvēka Dēls radīja sabata dienu, tādēļ Cilvēka Dēls ir Kungs arī pār sabatu”
(Joseph Smith Translation, Mark 2:26–27).

Izlasi Marka 3:3–5, meklējot, ko Glābējs mācīja par vīra ar izkaltušo roku
dziedināšanu sabatā.

Pamatojoties uz to, ko mēs uzzinām no Džozefa Smita tulkojuma un Marka 3:3–5,
pabeidz šo patieso principu: Mēs varam turēt sabata dienu svētu, …
____________________.

2. Savā studiju dienasgrāmatā atbildi uz jautājumiem:

a. Kā mēs varam godināt Dievu Viņa svētajā dienā?

b. Kādi ir daži piemēri labajiem darbiem, ko veikt sabatā?

Izlasi Mācības un Derību 59:9–13. Pēc tam izlasi tālāk doto izteikumu, ko teicis
prezidents Džeimss E. Fausts no Augstākā prezidija, un apdomā, kā tu vari noteikt,
kādas aktivitātes ir piemērotas sabata dienai:
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„Kur ir tā robeža starp to, kas sabata dienā ir pieņemams un kas — ne? Ņemot
vērā dotās vadlīnijas, katram no mums ir jāatbild uz šo jautājumu. Lai arī šīs
vadlīnijas ir ietvertas Svētajos Rakstos un mūsdienu praviešu vārdos, tām arī ir
jābūt ierakstītām mūsu sirdī, un mūsu sirdsapziņai ir jānosaka to pielietojums.
… Maz ticams, ka tiks izdarīts nopietns sabata svētīšanas pārkāpums, ja mēs
pazemīgi nāksim pie Tā Kunga un ziedosim Viņam visu savu sirdi, savu dvēseli un

savu prātu. (Skat. Mat. 22:37.)

Mums katram pašam būs jāspriež par to, kas ir cienīgs un kas — necienīgs sabata dienā,
cenšoties būt godīgiem pret To Kungu. Sabata dienā mums būtu jādara tas, kas mums ir jādara
un ko mums vajadzētu darīt ar godpilnu attieksmi, un tad jāierobežo citas savas aktivitātes”
(„The Lord’s Day”, Ensign, 1991. g. nov., 35. lpp.).

3. Atbildi uz jautājumiem savā studiju dienasgrāmatā:

a. Kā tu esi juties svētīts, kad centies sabatā pielūgt Dievu un darīt
labus darbus?

b. Uzraksti vienu veidu, kā tu vari labāk turēt sabata dienu svētu?

Marka 3:7–35
Jēzus dziedina daudz cilvēku, sūta Savus apustuļus sludināt un brīdina citus par
Svētā Gara zaimošanu
Kā pierakstīts Marka 3:7–35, Jēzus devās pie Galilejas jūras un dziedināja daudzus
cilvēkus, kas Viņam turp sekoja, tostarp dažus, kam bija nešķīsti gari. Kad Jēzus bija
izvēlējies Divpadsmit apustuļus, Viņš tos ordinēja un sūtīja sludināt, dziedināt un
izdzīt nešķīstos garus. Tad Viņš brīdināja rakstu mācītājus par Svētā Gara
zaimošanu un mācīja, ka Viņa ģimene ir tie cilvēki, kas dara Debesu Tēva gribu. Par
dažiem no šiem notikumiem tu mācījies, kad studēji Mateja 12:22–35.

4. Savā studiju dienasgrāmatā, zem šīs dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es izstudēju Marka 2.–3. nodaļu un pabeidzu šo stundu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu skolotāju:
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8. DAĻA: 1. DIENA

Marka 4.–5. nodaļa
Ievads
Jēzus mācīja līdzībās Galilejas jūras krastā. Būdams jūrā, Glābējs apklusināja vētru,
un Viņa mācekļi brīnījās par Viņa varu pār elementiem. Jēzus nodemonstrēja Savu
pārākumu pār ļaunajiem gariem, izdzenot tos no kāda cilvēka. Kalpojot
Kapernaumā, Viņš dziedināja kādu sievieti, kas sirga ar asiņošanu, un uzcēla no
mirušajiem Jaira meitiņu.

Marka 4. nodaļa
Jēzus līdzībās māca par Dieva valstību un apklusina vētru
Padomā par visnepatīkamāko vētru, ko
esi piedzīvojis. Padomā, kā tu varētu
raksturot pieredzēto kādam, kurš nebija
klāt šīs vētras laikā.

Kā noteikti izaicinājumi un grūtības
dzīvē ir pielīdzināmas vētrai?

1. Pārzīmē tālāk doto
tabulu savā studiju

dienasgrāmatā. Tad atvēlētajā vietā,
zem katras kategorijas, uzraksti
fizisko, garīgo, mentālo vai sociālo
vētru piemērus, ko jaunieši varētu
pieredzēt.

Fiziskā Garīgā Mentālā Sociālā

Pētot Marka 4.–5. nodaļu, meklē principus, kas tev var palīdzēt, saskaroties ar
dzīves vētrām.

Marka 4:1–34 mēs lasām, ka, atrodoties Galilejas jūras krastā, Glābējs mācīja
vairākas līdzības ļaužu pulkam. (Šajā stundā netiks iztirzāti šie panti, jo tu jau
studēji šīs līdzības Mateja 13. nodaļā.)

Izlasi Marka 4:35–38, meklējot, kāda problēma radās, Glābējam un Viņa mācekļiem
šķērsojot Galilejas jūru.

148



Galilejas jūra atrodas 213 metrus zem
jūras līmeņa, un to no trijām pusēm
ieskauj kalni. Dažkārt brāzmains vējš
pūš lejā no kalniem un izraisa pēkšņas,
spēcīgas vētras — ar lieliem viļņiem šajā
nosacīti mazajā ūdenstilpē. Daži no
mācekļiem bija pieredzējuši zvejnieki,
taču vētras dēļ, kas bangoja viļņus pāri
laivas malām, „viņi bija baiļu pilni un
atradās briesmās” (skat. Joseph Smith
Translation, Luke 8:23).

Ja tu būtu laivā kopā ar Jēzu un mācekļiem šādos apstākļos, kādas domas un sajūtas
tev būtu bijušas, vēršoties pie Glābēja pēc palīdzības un atrodot Viņu guļam?

Izlasi Marka 4:39–40, meklējot, kā Glābējs atbildēja uz mācekļu lūgumu pēc
palīdzības. Tu vari atzīmēt savos Svētajos Rakstos frāzes: „Klusu, mierā!” un
„pilnīgs klusums” (Marka 4:39). Savos Svētajos Rakstos vai studiju dienasgrāmatā
tu vari uzrakstīt šādu principu: Ja mēs meklējam Tā Kunga palīdzību grūtību
vai baiļu laikā, Viņš var dot mums mieru.

Brīdi padomā, ko tas nozīmē, — meklēt Glābēja palīdzību grūtību vai baiļu laikā.
Apdomā dažus veidus, kā mēs to varētu darīt.

Izlasi Marka 4:41, meklējot, ko mācekļi jautāja par Jēzu. Tu vari atzīmēt šo
jautājumu savos Svētajos Rakstos.

Ja tu būtu līdzās mācekļiem, ko tu viņiem pastāstītu par Jēzu Kristu un Viņa varu?
____________________

Kā tas, ka tu atceries, ka Jēzum Kristum ir vara apklusināt vētras un sniegt mieru,
ietekmē tavu ticību grūtību brīžos?

2. Izlasi vārdus vai noklausies garīgo dziesmu „Mācītāj, spēcīga vētra”
(Garīgās dziesmas, nr. 56) un apdomā tās vēstījumu. Padomā par

kādu reizi, kad tu vai kāds, ko tu pazīsti, vērsās pie Tā Kunga dzīves vētras laikā.
Kādā veidā Glābējs palīdzēja nomierināt šo vētru jeb sniegt mieru? Savā studiju
dienasgrāmatā uzraksti, ko tu vari darīt, lai meklētu Glābēja palīdzību grūtos
savas dzīves brīžos.

Marka 5:1–20
Jēzus dziedina kādu cilvēku, izdzenot no viņa ļaunos garus
Marka 5:1–18 pierakstīts, ka Jēzus dziedināja kādu cilvēku, kurā mājoja daudzi
„nešķīstie” jeb ļaunie gari. Pēc tam, kad nešķīstie gari bija izdzīti no šī cilvēka, tie
iegāja cūku pulkā, un tas nevaldāmi no kraujas iegāzās jūrā. Pēc tam, kad šis cilvēks
tika dziedināts, viņš vēlējās palikt ar Jēzu.

Izlasi Marka 5:19–20, meklējot, ko Glābējs norādīja šim cilvēkam darīt.

Viens no principiem, ko mēs varam mācīties no šī stāsta, ir šāds: tad, kad mēs
pieredzam Glābēja spēku savā dzīvē, mēs varam liecināt citiem par Viņa
svētībām un līdzjūtību. Tomēr, ja pieredze ir ļoti svēta, tev nevajadzētu tajā
dalīties, ja vien Svētais Gars nemudina tajā dalīties.

8.  DAĻA,  1 . DIENA

149



Apdomā, kā vai kam tu varētu liecināt par Glābēja svētībām un līdzjūtību
savā dzīvē.

Marka 5:21–43
Jēzus dziedina kādu sievieti, kas sirgst ar asiņošanu, un uzceļ no mirušajiem
Jaira meitiņu
Elders Šeins M. Bovens no Septiņdesmitajiem pastāstīja par kādu sāpīgu pieredzi
savas ģimenes dzīvē:

„1990. gada 4. februārī piedzima mūsu trešais dēls un sestais bērns. Mēs viņu
nosaucām par Taisonu. …

Kad Taisonam bija astoņi mēneši, viņš ieelpoja krīta gabaliņu, ko bija atradis uz
paklāja. Krīta gabaliņš iestrēga Taisona rīklē, un viņš pārstāja elpot. Viņa vecākais
brālis uznesa Taisonu augšstāvā, izmisīgi kliedzot: „Bērns neelpo. Bērns neelpo.”
Mēs sākām veikt mākslīgo elpināšanu un piezvanījām 911.

Ātrās palīdzības ārsti ieradās un steigšus aizveda Taisonu uz slimnīcu. Uzgaidāmajā telpā mēs
turpinājām dedzīgi lūgt Dievu, lai notiktu brīnums. Pēc kāda laika, kas likās kā mūžība, atnāca
ārste un pateica: „Man ļoti žēl. Mēs vairs nevaram palīdzēt. Varat šeit uzkavēties, cik ilgi
vēlaties.” Tad viņa aizgāja” („Because I Live, Ye Shall Live Also”, Ensign vai Liahona, 2012. g.
nov., 16. lpp.).

Ja Taisons būtu tavs brālis, ko tu tādā brīdī domātu vai darītu?

Kā šāda pieredze var pārbaudīt cilvēka ticību?

Izlasi Marka 5:21–24, izzinot, kā kāds jūdu sinagogas priekšnieks, kuru sauca Jairs,
saskārās ar līdzīgu pārbaudījumu, ar ko, iespējams, tika pārbaudīta viņa ticība.

Izlasi Marka 5:25–26, meklējot, kas bija ļaužu vidū, kas sekoja Jēzum uz
Jaira mājām.

Lai arī Jaunās Derības pierakstos nav konkretizēts, ar kādu „asiņošanu” (Marka
5:25) sieviete slimoja, mēs zinām, ka viņu tas nomocīja. Turklāt Mozus likumā bija
noteikts, ka cilvēks ar asiņošanu tika uzskatīts par nešķīstu (skat. 3. Mozus
15:19–33). Tas, visticamāk, nozīmēja, ka šī sieviete bija izstumta un izslēgta no
sabiedrības 12 savas slimības gadus. Par viņas izmisumu liecina fakts, ka viņa bija
„iztērējusi visu savu rocību” (Marka 5:26), meklējot ārstu palīdzību.

Izlasi Marka 5:27–34, izzinot, ko šī sieviete izdarīja, lai saņemtu Glābēja palīdzību.
Frāze „nāca ļaužu pulkā” (Marka 5:27) norāda uz to, ka šī sieviete pielika pūles, lai
izlauztos cauri pūlim un aizskartu Jēzus drēbes .

No šīs sievietes pieredzētā mēs varam mācīties: ja mēs ar saviem pūliņiem —
nākt pie Jēzus Kristus — parādām savu ticību Viņam, Viņš var mūs dziedināt.

Esi uzticīgs savai ticībai
Apdomā, ko ir ieteicis elders Džefrijs R. Holands no Divpadsmit apustuļu kvoruma par to, kā tikt
galā ar sarežģītām problēmām un jautājumiem, kas var rasties mūsu dzīvē:
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„Kad rodas problēmas un jautājumi, nesāciet savus ticības meklējumus, sakot, cik daudz jums
nav, tādējādi it kā vadot savus meklējumus ar savu „neticību”. … Es neprasu, lai jūs izliktos, ka
jums ir ticība, kuras jums patiesībā nav. Es lūdzu, lai jūs būtu uzticīgi tai ticībai, kura jums ir. …

… Šis ir dievišķs darbs, kas turpinās, tā svētībām pārpilnībā izplatoties visos virzienos, tādēļ,
lūdzu, pārlieku nesatraucieties, ja laiku pa laikam rodas problēmas, kas ir jāizpēta, jāsaprot un
jāatrisina. Problēmas rodas un radīsies. Šajā Baznīcā tas, ko mēs zinām, vienmēr pārspēs to, ko
mēs nezinām. Un atcerieties, ka šajā pasaulē katram ir jāstaigā ticībā” („Kungs, es ticu”
(vispārējās konferences runa), Ensign vai Liahona, 2013. g. maijs, 94. lpp.).

Svarīgi ir atcerēties, ka dziedināšana no jebkāda vārguma caur ticību Jēzum Kristum
ir atkarīga ne tikai no mūsu pūliņiem — nākt pie Viņa, bet arī no Dieva laika un
gribas, kā tas bija sievietes, kura aizskāra Jēzus drēbes, gadījumā.

Ņem vērā — kamēr Jēzus apstājās, lai palīdzētu sievietei, kas sirga ar asiņošanu,
Jairs, visticamāk, nepacietīgi gaidīja, kad Glābējs dosies ar viņu un palīdzēs
viņa meitai.

Izlasi Marka 5:35, meklējot, kādu ziņu saņēma Jairs, kamēr Glābējs bija apstājies, lai
palīdzētu šai sievietei.

Ja tu būtu Jaira vietā, kādas domas vai sajūtas tevi būtu pārņēmušas tajā brīdī?

Izlasi Marka 5:36, meklējot, ko Glābējs teica, lai stiprinātu Jaira ticību. Tu vari
pasvītrot to, ko atrodi.

No šī stāsta mēs varam mācīties: ticības izrādīšana Jēzum Kristum prasa, lai
mēs turpinātu ticēt Viņam pat tad, kad pārņem šaubas un nenoteiktība.

Pārdomā šādus jautājumus: Kā mēs varētu pielietot šo principu savā dzīvē? Kāpēc,
tavuprāt, Dievs reizēm pārbauda mūsu ticību?

Izlasi Marka 5:37–43, meklējot, kas notika ar Jaira meitiņu. Ievēro, ka tie, kas
„izsmēja” Jēzu (Marka 5:40), bija stabulnieki un uztraukti ļaudis (skat. Mateja
9:23–24), nevis Pēteris, Jēkabs, Jānis vai meitenes vecāki.
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Jēzus uzcēla Jaira meitiņu no mirušajiem.

Dažreiz Glābējs apklusina mūsu dzīves
vētras, mazinot grūtības vai bailes, ar ko
saskaramies. Citreiz Viņš nepaņem
prom mūsu pārbaudījumus, kā ilustrēts
eldera Bovena stāstā par viņa dēla nāvi.
Tomēr, ja mēs turpināsim izrādīt ticību
Jēzum Kristum pat šaubu un
nenoteiktības brīžos, Viņš dāvās mums
mieru mūsu grūtību laikā.

Izlasi tālāk doto eldera Bovena liecību,
kurā viņš dalījās, un apdomā, kā mēs
varam saglabāt ticību, neskatoties uz
mūsu pārbaudījumu iznākumu:

„Kad sajutu, kā mani pārņem vainas sajūta, dusmas un žēlums pret sevi, es lūdzu Dievu, lai
mana sirds varētu mainīties. Pateicoties ļoti personiskām un svētām pieredzēm, Tas Kungs deva
man „jaunu sirdi”, un, lai arī joprojām jutos vientuļš un sāpināts, mans skatījums mainījās. Man
tika pavēstīts, ka netiku aplaupīts, bet gan ka drīzāk mani gaidīja liela svētība, ja palikšu
uzticīgs. …

Es liecinu, … „ja mēs paļausimies uz Jēzus Kristus veikto Izpirkšanu, Viņš palīdzēs mums pārciest
savas grūtības, slimības un sāpes. Mūsu sirds tiks piepildīta ar prieku un mieru, un mēs varēsim
rast mierinājumu. Caur Jēzus Kristus veikto Izpirkšanu var tikt labotas visas dzīves netaisnības”
[Sludini Manu evaņģēliju: misionāru kalpošanas rokasgrāmata (2005. g.), 51. lpp.]” („Because I
Live, Ye Shall Live”, 17. lpp.).

3. Savā studiju dienasgrāmatā atbildi uz jautājumiem:

a. Kad tu vai kāds, ko tu pazīsti, ir saglabājis ticību Jēzum Kristum
pārbaudījumu un nenoteiktības laikā?

b. Kādas svētības tika saņemtas, pateicoties uzticībai? (Tu vari vēlreiz aplūkot
tabulu, kuru uzzīmēji savā studiju dienasgrāmatā šīs stundas sākumā, un
dažos teikumos aprakstīt, kā Glābējs ir palīdzējis tavos pārbaudījumos
saistībā ar fizisko, garīgo, mentālo un sociālo stāvokli.)

4. Savā studiju dienasgrāmatā, zem šīs dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es izstudēju Marka 4.–5. nodaļu un pabeidzu šo stundu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu skolotāju:
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8. DAĻA: 2. DIENA

Marka 6.–8. nodaļa
Ievads
Jēzu atraidīja Viņa dzimtajā pilsētā Nacaretē. Viņš sūtīja Divpadsmit apustuļus
sludināt evaņģēliju. Jāni Kristītāju nogalināja pēc Hēroda Antipas pavēles. Jēzus
darīja brīnumus — paēdināja vairāk nekā 5000 cilvēku, staigāja pa ūdens virsmu,
apklusināja vētru un dziedināja slimos. Tad Viņš aiz līdzjūtības dziedināja velna
apsēstu bērnu, kā arī nedzirdīgu vīru ar runas traucējumiem. Netālu no Galilejas
jūras Viņš paēdināja 4000 tūkstošus cilvēku un devās uz Betsaidu, kur vairākos
posmos izdziedināja neredzīgu vīru.

Marka 6:1–44
Jēzus tiek atraidīts Nacaretē un izsūta Divpadsmit apustuļus; ir pieminēta Jāņa
Kristītāja nāve; Jēzus brīnumainā veidā pabaro vairāk nekā 5000 cilvēku
Apdomā šādu situāciju: Kāds tikko kalpošanai aicināts misionārs ir ļoti satraucies
par došanos prom no mājām uz misiju. Šim cilvēkam ir grūtības uzstāties cilvēku
priekšā.

Ko tu teiktu šim jaunajam vīrietim vai sievietei? ____________________

Studējot Marka 6. nodaļu, meklē principu, kas varētu palīdzēt šim jaunajam
misionāram un ikvienam no mums, kad mēs nejūtamies piemēroti darīt to, ko Tas
Kungs mums ir lūdzis.

Marka 6:1–13 vēstīts, kā Jēzu atraidīja Viņa dzimtajā pilsētā Nacaretē. (Tas plašāk
tiks pārrunāts, kad tu studēsi Lūkas 4:14–30.) Atrodoties Nacaretē, Viņš sūtīja
Divpadsmit apustuļus pa diviem sludināt evaņģēliju. Sludinot evaņģēliju, viņi arī
izdzina velnus un dziedināja slimos. Marks piemin arī to, ka Glābēja apustuļi
iesvaidīja neveselos ar eļļu.

Kad ķēniņš Hērods Antipa dzirdēja par
daudzajiem brīnumiem, ko Jēzus darīja,
viņš nobijās un domāja, ka Jānis
Kristītājs ir uzmodināts no miroņiem un
darīja šos brīnumus (skat. Marka 6:14).
(Marka 6:17–29 mēs uzzinām, ka
Hērods iepriekš bija licis nocirst Jānim
Kristītājam galvu, lai apmierinātu
Hēroda sievas vēlmi.)

Marka 6:30–33 vēstīts, ka Divpadsmit
apustuļi atgriezās no evaņģēlija
sludināšanas un Jēzus kopā ar
apustuļiem devās ar kuģi uz vietu, kur
viņi varētu būt vienatnē un atpūstos.
Taču cilvēki no tuvumā esošajām
pilsētām devās turp un sagaidīja Viņu
ierodamies.
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Izlasi Marka 6:34, meklējot, kā Glābējs atbildēja ļaužu pulkam, kaut arī Viņš ar
Saviem mācekļiem vēlējās atpūsties un pabūt vienatnē.

Padomā, kad tu esi redzējis kādu mūsdienu piemēru tam, kad kāds ir upurējis savu
personīgo laiku, lai kalpotu citiem tā, kā to darīja Jēzus.

Pēc tam, kad Glābējs visu dienu bija mācījis šo ļaužu pulku, Viņš paveica lielu
brīnumu. Izlasi Marka 6:35–44 un Mateja 14:18 un sanumurē minētos notikumus
hronoloģiskā secībā. (Atbildes atradīsi šīs stundas beigās.)

• Glābējs pavairoja to, ko mācekļi bija atnesuši, nodrošinot un pārsniedzot to, kas
bija nepieciešams.

• Mācekļi teica, ka viņiem ir pieci maizes klaipi un divas zivis.

• Mācekļi ierosināja sūtīt cilvēkus prom, lai viņi varētu iegādāties ēdienu.

• Glābējs pajautāja, ko mācekļi varētu dot.

• Glābējs teica, lai mācekļi dod cilvēkiem ēdienu.

• Ļaužu pulkam nebija ko ēst.

• Glābējs palūdza mācekļiem pasniegt Viņam to, kas viņiem bija.

Bībeles grieķu tekstā Marka 6:44 ir skaidri rakstīts — „pieci tūkstoši vīru”, kas
nozīmē, ka tie bija pieauguši vīrieši. Tādējādi to cilvēku skaits, kas tika paēdināti,
bija lielāks, ņemot vērā, ka tur atradās arī sievietes un bērni (skat. Mateja 14:21).

Ievēro: pirms Glābējs paveica šo brīnumu, no sākuma Viņš palūdza Saviem
mācekļiem dot Viņam piecus maizes klaipus un divas zivis — visu, kas viņiem bija.
Glābējs pavairoja šo pārtiku, lai pabarotu ļaužu pulku.

Viens no principiem, ko mēs varam
mācīties no šī stāsta, ir šāds: kad mēs
dodam Glābējam visu, kas mums ir,
Viņš var pavairot to, ko mēs
dāvājam, lai īstenotu Savus mērķus.

Kaut arī Glābējs nav lūdzis, lai mēs
atnestu Viņam visu savu pārtiku, Viņš
patiesi aicina tos, kas cenšas īstenot
Viņa mērķus, dāvāt Viņam visas savas
vēlmes, spējas, talantus, prasmes,
spēku, dāvanas un pūles (skat. 2. Nefija
25:29; Omnija 1:26).

1. Vēlreiz apdomā iepriekš minēto situāciju par satraukto, tikko
aicināto misionāru un savā studiju dienasgrāmatā atbildi uz šādiem

jautājumiem:

a. Saskaņā ar šo principu, ko, tavuprāt, šis misionārs varētu darīt, lai atdotu
Glābējam visu, kas viņam vai viņai ir? Ko, tavuprāt, darītu Glābējs?

b. Kādās vēl situācijās varētu nonākt jauns Baznīcas loceklis, kad zināšanas par
šo principu viņam varētu palīdzēt?

c. Kā Tas Kungs ir vairojis tavas pūles, lai īstenotu Savus nodomus?
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Marka 6:45–56
Jēzus staigā pa ūdens virsmu un dziedina slimos
Marka 6:45–56 vēstīts, ka pēc tam, kad Jēzus bija paēdinājis 5000 cilvēku, Viņš deva
Saviem mācekļiem norādījumus — uzkāpt uz kuģa un doties uz Galilejas jūras otru
krastu. Tad Viņš atlaida ļaužu pulku un devās kalnā lūgt Dievu. Naktī uznāca vētra,
un Glābējs noskatījās no kalna, kā Viņa mācekļi pretvējā centās tikt uz priekšu. Tad
Viņš devās pie tiem pa ūdens virsmu un apklusināja vētru. Šajos pantos sniegtā
informācija tika detalizētāk aplūkota, kad tu studēji Mateja 14. nodaļu.

Marka 7:1 – 8:21
Jēzus norāj farizejus, dziedina ciešanu nomocītos un pabaro 4000 cilvēku
Studējot Marka 7.–8. nodaļu, pievērs uzmanību tam, ko Glābējs mums mācīja darīt,
kad mēs pamanām kādu, kam ir nepieciešama palīdzība.

Marka 7:1–23 mēs lasām, ka Glābējs norāja farizejus par to, ka viņi sekoja
nepareizām paražām, un Viņš mācīja viņiem un Saviem mācekļiem, ka „no
iekšienes, no cilvēka sirds” (Marka 7:21) nāk ļaunas domas un rīcība, kas apgāna
cilvēku.

Elders Brūss R. Makonkijs, Divpadsmit apustuļu kvoruma loceklis, mācīja par
„vecaju likumiem” (Marka 7:5):

„Gadu gaitā rakstu mācītāji un skolotāji papildināja Mozus likumu ar rabīnu
priekšrakstiem un skaidrojumiem. Šīs tradīcijas patiesībā un formāli tika
uzskatītas par svarīgākām un saistošākām, nekā — pats likums. To starpā bija
rituālā mazgāšanās, ko neievēroja Jēzus un Viņa mācekļi, bet kas tika uzskatīta
par aizsardzību no ceremoniālās nešķīstības.

Šis pats process, kurā patiesība tika pārveidota par tradīcijām — nomainot Dieva
likumu pret „cilvēku mācībām un pavēlēm” [skat. Joseph Smith Translation, Mark 7:7], ko
izdarīja neiedvesmoti skolotāji ar saviem skaidrojumiem un papildinājumiem, — bija tieši tas, kas
notika lielās atkrišanas laikā kristiešu ērā. Agrīnās kristīgās pasaules rakstu mācītāji un priesteri
Kristus skaidrajām un vienkāršajām mācībām pievienoja tādas lietas kā grēkatlaides pārdošanu,
kas atbrīvoja ļaunos no pagātnes grēkiem un pilnvaroja tos veikt turpmākus grēkus, nesaņemot
Dieva sodu; grēku piedošanu (iedomātu), veicot atkārtotu un paviršu [nepatiesu] atzīšanos grēkā;
svēto, nevis Tā Kunga … pielūgšanu; tēlu pielūgšanu; … aizliegumu priesteriem un citām
baznīcas amatpersonām precēties; … dārgu apmetņu un tērpu valkāšanu priesteriem un citām
baznīcas amatpersonām; sarežģītu garīdzniecības titulu izmantošanu; Baznīcas ziedojumu
vairošanu ar azartspēlēm u.c.

Šīs un daudzas citas līdzīgas tradīcijas tika uzskatītas par nozīmīgākām nekā Dieva likums, ko
sākotnēji bija devis Skolotājs. Patiešām tā saucamā mūsdienu kristīgā Baznīca lielā mērā balstās
uz „vecaju” tradīcijām, nevis uz Debesu atklāsmēm” (Doctrinal New Testament Commentary,
3 sēj. [1965–1973], 1:366–367).

Marka 7:24–30 mēs lasām, ka Jēzus dziedināja kādas grieķu sievietes meitu, kura
bija velna apsēsta. Atceries, ka tolaik Glābēja misija bija kalpot Israēla namam,
nevis citticībniekiem, tomēr aiz līdzjūtības Viņš palīdzēja šai citticībnieku sievietei,
kurai bija vajadzība un kurai bija ticība Viņam.
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Sameklē Tiras un Sidonas pilsētas un Galilejas jūru Bībeles kartē nr. 11, „Svētā
zeme Jaunās Derības laikos” (Svēto Rakstu ceļvedī). Pēc tam, kad Glābējs bija
apmeklējis Tiru un Sidonu, Viņš devās uz Dekapoles apgabalu uz austrumiem no
Galilejas jūras, kur lielākoties dzīvoja citticībnieki.

Izlasi Marka 7:31–37, meklējot, kā Glābējs izrādīja līdzjūtību kādam
nedzirdīgam vīram.

Izlasi Marka 8:1–3, noskaidrojot vajadzību, ko Glābējs pamanīja.

Ievēro, ko, saskaņā ar 2. pantu, Glābējs sajuta pret šo ļaužu pulku.

Izlasi Marka 8:4–9, izzinot, ko Glābējs izdarīja, kaut arī Viņam to nelūdza darīt.

No Glābēja līdzjūtīgās rīcības attiecībā uz izsalkušo ļaužu pulku mēs mācāmies, ka
mēs varam sekot Glābēja paraugam, saskatot citu cilvēku vajadzības un tad
palīdzot tās apmierināt.

Māsa Linda K. Bērtone, Palīdzības biedrības vispārējā prezidente, mācīja: lai sekotu
Glābēja paraugam kalpošanā Dieva bērniem, mums vispirms ir jābūt vērīgiem un
tad jākalpo („Vispirms esiet vērīgi un tad kalpojiet!” (vispārējās konferences runa),
Ensign vai Liahona, 2012. g. nov., 78. lpp.). Tu vari uzrakstīt šo frāzi savos Svētajos
Rakstos, līdzās Marka 8:4–9.

Lūgšana pēc Debesu Tēva palīdzības un koncentrēšanās uz citiem, nevis uz sevi var
mums palīdzēt labāk izprast citu cilvēku vajadzības un palīdzēt tās apmierināt.
Atceries, ka dažas vajadzības ne vienmēr ir uzreiz pamanāmas.

Kas var traucēt mūsu spējai — pamanīt citu vajadzības un palīdzēt tās apmierināt?
____________________

Izlasi šo prezidenta Tomasa S. Monsona izteikumu:

„Cik daudz reižu jūsu sirds bijusi aizkustināta, redzot citu cilvēku vajadzības? Cik
bieži jūs esat grasījušies palīdzēt? Un tomēr, cik bieži ikdienas dzīve ir jūs kavējusi
un jūs to esat atstājuši citiem, domājot: „Ak, noteikti kāds cits par to vajadzību
parūpēsies.”

Mēs kļūstam pārlieku pārņemti ar savas dzīves aizņemtību. Tomēr, ja vien mēs
apstātos un labi paskatītos uz to, ko darām, mēs atklātu, ka esam iegrimuši

dzīves niecībās. Citiem vārdiem, pārāk bieži mēs pavadām lielāko daļu sava laika, rūpējoties par
to, kam patiesībā lielajā dzīves plānā nav nekādas nozīmes, atstājot novārtā daudz svarīgākas
lietas” („Ko es šodien esmu izdarījis kāda cita labā?” (vispārējās konferences runa), Ensign vai
Liahona, 2009. g. nov., 85. lpp.).

2. Savā studiju dienasgrāmatā pieraksti kādu gadījumu, kad esi
pamanījis kādu vajadzību un apstājies, lai palīdzētu kādam

cilvēkam. Tāpat uzraksti par kādu reizi, kad kāds cilvēks ir saskatījis kādu no
tavām vajadzībām un palīdzējis to apmierināt.

Lūdz Dievu un meklē iespējas, kā palīdzēt apmierināt citu cilvēku vajadzības jau
šodien un nākotnē.

Marka 8:10–21 mēs lasām, ka pēc tam, kad Jēzus brīnumainā veidā bija paēdinājis
4000 cilvēku, Viņš ar Saviem mācekļiem kuģoja uz vietu, ko sauca Dalmanuta.
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Farizeji tur lūdza Viņam parādīt zīmi. Jēzus atteicās dot tiem zīmi, un, kā mēs lasām
Džozefa Smita tulkojumā, Viņš mācīja, ka „šai ciltij nekāda zīme netaps dota,
izņemot pravieša Jonas zīmi; jo, kā Jona trīs dienas un trīs naktis bija lielās zivs
vēderā, tā arī Cilvēka Dēls būs apglabāts zemes klēpī” (skat. Joseph Smith
Translation, Mark 8:12).

Marka 8:22–38
Jēzus pakāpeniski dziedina neredzīgu vīru
Kad viņi ieradās Betsaidā, Glābēja priekšā tika atvests neredzīgs vīrs, lai Viņš to
dziedinātu. Izlasi Marka 8:22–26, meklējot, kā Glābējs dziedināja šo vīru.

Ievēro 24. pantā, ka pēc pirmās reizes, kad Glābējs uzlika savas rokas neredzīgajam
vīram, viņš varēja redzēt, taču ne skaidri.

Marka 8:25 mēs lasām, ka tad, kad
Glābējs otro reizi uzlika Savas rokas
neredzīgajam vīram, viņa redze tika
atjaunota pilnībā.

Kāpēc ir svarīgi saprast, ka dažas
svētības, piemēram, liecības iegūšana
par evaņģēliju vai fiziska un garīga
dziedināšana, bieži tiek saņemtas
pakāpeniski, soli pa solim, nevis uzreiz
vai pēkšņi?

Marka 8:27–38 mēs lasām Pētera
paziņojumu, ka Jēzus ir Kristus. Glābējs
lika Saviem mācekļiem vēl neatklāt
cilvēkiem Viņa, Kristus jeb Mesijas,
identitāti. Viņš arī sāka mācīt viņiem
par Savām gaidāmajām ciešanām un
nāvi Jeruzālemē.

3. Savā studiju
dienasgrāmatā, zem šīs

dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es izstudēju Marka 6.–8. nodaļu un
pabeidzu šo stundu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu skolotāju:

Pareizā atbilžu secība šīs stundas aktivitātei: 7, 5, 2, 4, 3, 1, 6. (Pielāgots no New
Testament Student Manual [Baznīcas izglītības sistēmas rokasgrāmata, 2014. g.],
68. lpp.)
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8. DAĻA: 3. DIENA

Marka 9:1–29
Ievads
Aptuveni sešus mēnešus pirms Savas krustā sišanas Jēzus tapa apskaidrots (Viņš
bija redzams Savā slavas pilnajā būtībā), kad Viņš un Pēteris, Jēkabs un Jānis bija
kalnā. Tad Viņš mācīja šiem mācekļiem, ka Jānis Kristītājs bija Ēlija jeb pravietis,
kurš sagatavoja ceļu Mesijam. Pēc tam, kad Jēzus atgriezās pie pārējiem mācekļiem,
kāds vīrs lūdzās Jēzu izdzīt nešķīsto garu no sava dēla. Jēzus izdzina nešķīsto garu
un mācīja Savus mācekļus par nepieciešamību lūgt Dievu un gavēt.

Marka 9:1–13
Jēzus top apskaidrots, un Viņš māca Pēteri, Jēkabu un Jāni par Ēliju
Pamēģini, cik daudz atspiedienu uz rokām vai vēdera preses vingrinājumu tu vari
veikt vienā minūtē. Pieraksti savus rezultātus šeit: ____________________

Kāpēc gan kāds vēlētos palielināt savu fizisko spēku?

1. Savā studiju dienasgrāmatā atbildi uz jautājumiem:

a. Kā fizisko spēku varētu pielīdzināt garīgajam spēkam jeb ticībai Jēzum
Kristum?

b. Kādas ir dažas no situācijām, kurās tev būtu nepieciešams stiprināt savu
ticību Jēzum Kristum?

Studējot Marka 9:1–29, meklē patiesus principus, kas var palīdzēt stiprināt
tavu ticību.

Marka 9:1–13 ietverts apraksts par to, kā Jēzus tapa apskaidrots kalnā Pētera, Jēkaba
un Jāņa klātbūtnē, un par Mozus un Ēlijas (Elijas) parādīšanos, par ko tu mācījies,
studējot Mateja 17. nodaļu. Jēzus mācīja šiem apustuļiem, ka Jānis Kristītājs
izpildīja Ēlijas lomu, par ko bija pravietots. „Ēlija” ir to cilvēku tituls, kas sagatavo
ceļu Mesijas atnākšanai.

Džozefa Smita veiktais tulkojums palīdz mums labāk saprast Glābēja atbildi uz
apustuļu jautājumu: „Kā tad rakstu mācītāji saka: Ēlijam jānāk papriekšu?” (Marka
9:11):

„Bet Viņš atbildēja un uz tiem sacīja: Ēlija patiesi nāk papriekšu un visu sataisa; un
māca jums par praviešiem; kā tas ir rakstīts par Cilvēka Dēlu, ka Viņam būs daudz
ciest un tapt nicinātam.

Atkal Es saku jums, ka Ēlija patiešām ir nācis, un tie viņam ir darījuši, ko gribēdami;
un tieši tā, kā ir rakstīts par viņu; un viņš liecināja par Mani, un tie viņu nepieņēma.
Patiesi tas bija Ēlija” (skat. Joseph Smith Translation, Mark 9:10–11).

Kas ir Ēlija? Elders Brūss R. Makonkijs, Divpadsmit apustuļu kvoruma loceklis,
izskaidroja Ēlijas lomu Atjaunošanā:
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„Pastāv trīs dažādas atklāsmes, kurās vārds Ēlija apzīmē trīs atšķirīgas personas.
Kas mums no tā jāsecina?

… Daudzi eņģeļiem līdzīgi vēstneši ir sūtīti no godības augstumiem, lai atkal
piešķirtu atslēgas un spēkus un nodotu savas atklāšanas un godības cilvēkiem uz
Zemes. Ir nākuši vismaz šie: Moronijs, Jānis Kristītājs, Pēteris, Jēkabs un Jānis,
Mozus, Elija, Ēlija, Gabriēls, Rafaēls un Mihaēls. (M&D 13; 110; 128:19–21.) Tā

kā ir acīmredzams, ka neviens no vēstnešiem nenesa visu atjaunošanas nastu, bet drīzāk — katrs
nāca ar konkrētu dāvinājumu no augšienes —, kļūst skaidrs, ka Ēlija sevī ietver vairāk nekā vienu
personu. Šis izteiciens ir jāsaprot kā vārds un tituls tiem, kuru misija bija nodot atslēgas un
spēkus cilvēkiem šajā pēdējā laiku atklāšanā [skat. Doctrines of Salvation, apkop. Brūss
R. Makonkijs, 3 sēj. (1954.–1956. g.), 1:170–174]” (Mormon Doctrine, 2. izd.
[1966. g.], 221. lpp.).

Marka 9:14–29
Jēzus izdzen nešķīsto garu no kāda vīrieša dēla
Izlasi Marka 9:14–18, meklējot, kas notika, kad Glābējs atgriezās no kalna pie
pārējiem mācekļiem.

Šī vīra dēlu bija pārņēmis ļauns gars,
kas izraisīja runas zudumu, nedzirdību
un citas problēmas (skat. Marka
9:17–18, 22, 25). Iedomājies sevi šī tēva
vietā. Kā tava ticība Glābējam un Viņa
spēkam tiktu ietekmēta, kad Viņa
mācekļi nespētu dziedināt tavu dēlu?

Iztēlojies sevi to vietā, kas rakstīja Svētos Rakstus
Prezidents Brigams Jangs reiz vaicāja: „Vai jūs lasāt Svētos Rakstus tā, … it kā jūs būtu to vietā,
kuri tos uzrakstīja? … Jums ir šāda privilēģija, lai rakstītā Dieva vārda gars un nozīme jums būtu
tikpat labi zināmi, kā jūsu ikdienas gaitas un sarunas” (Teachings of Presidents of the Church:
Brigham Young [1997], 119. lpp.).

Izlasi Marka 9:19–22, iztēlojoties, kā šis tēvs varēja justies, sarunājoties ar Glābēju.

Elders Džefrijs R. Holands, Divpadsmit apustuļu kvoruma loceklis, sniedza
papildus ieskatu šī tēva sajūtās un lūgumos: „Neredzot nekādu citu cerību, bērna
tēvs izrādīja to ticību, kas viņam bija, un lūdzās pasaules Glābēju: „Ja Tu ko spēj,
tad palīdzi mums, apžēlojies par mums” [Marka 9:22; slīpraksts pievienots]. Man
ir grūti lasīt šos vārdus, nesākot raudāt. Daudzskaitļa vietniekvārds mums
acīmredzami ir lietots ar nolūku. Šis vīrs būtībā teica: „Visa mūsu ģimene to lūdz.

Mūsu cīņa nekad nebeidzas, un mēs esam nomocījušies. Mūsu dēls iekrīt ūdenī. Viņš iekrīt ugunī.
Viņš pastāvīgi ir briesmās, un mēs dzīvojam pastāvīgās bailēs. Mēs nezinām, pie kā vēl vērsties.
Vai Tu vari mums palīdzēt? Mēs būsim pateicīgi par jebko — par daļēju svētību, tikai par cerības
staru, par nelielu nastas atvieglojumu, ko šī zēna māte nes katru savas dzīves dienu” („Kungs, es
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ticu” (vispārējās konferences runa), Ensign vai Liahona, 2013. g. maijs, 93. lpp.).

Izlasi Marka 9:23, meklējot, ko Glābējs mācīja šim tēvam.

Tu varētu atzīmēt frāzes 23. pantā, kas māca šo principu: Ja mēs ticēsim Jēzum
Kristum, viss mums būs iespējams. (Ņem vērā, ka „viss” attiecas uz visām
taisnīgajām svētībām, kas ir saskaņā ar Debesu Tēva mērķiem un laiku.)

2. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz jautājumu: Kā
ticība šim principam var palīdzēt cilvēkam, kurš saskaras ar

grūtībām, ko šķietami ir neiespējami pārvarēt?

Izlasi Marka 9:24, meklējot, kāda bija tēva atbilde uz principu, ko mācīja Glābējs.
Pievērs uzmanību tēva atbildes divām daļām.

Izlasi tālāk doto eldera Holanda izteikumu, kurš mācīja, ko šī tēva paustais māca
par to, ko mēs varam darīt neticības brīžos vai kad sajūtam šaubas vai bailes:
„Saskaroties ar ticības izaicinājumu, bērna tēvs vispirms vērsās pie sava spēka un
tikai tad atzina savu nepilnīgo ticību. Viņa sākotnējais paziņojums bija
apstiprinošs un nesvārstīgs: „[Kungs], es ticu.” Es vēlos teikt visiem, kas vēlas
iegūt vairāk ticības, atcerieties šo cilvēku! Baiļu vai šaubu brīžos vai nemiera

laikos turieties pie tā labā, ko esat jau ieguvuši, pat ja tas ir ļoti niecīgs. Izaugsmē, kas mums
visiem ir jāpieredz mirstīgajā dzīvē, mums visiem nāksies piedzīvot grūtības, kas garīgā ziņā
līdzināsies šī zēna slimībai vai šī vecāka izmisumam. Kad nāk šādi brīži un parādās grūtības,
kurām nav tūlītēja risinājuma,stingri turieties pie tā, ko jūs jau zināt, esiet stipri, līdz saņemsit
papildus zināšanas” („Kungs, es ticu”, 93.–94. lpp.).

Pievērs uzmanību tēva atbildes otrai daļai: „Palīdzi manai neticībai!” (Marka 9:24).
Padomā, ko tu vari darīt neticības, šaubu vai baiļu brīžos.

Izlasi Marka 9:25–27, meklējot, ko Glābējs izdarīja, atbildot uz bērna tēva
lūgumiem.

Viens no principiem, ko mēs varam mācīties no šī stāsta, ir šāds: ja mēs turēsimies
pie tā, kam ticam, un tieksimies pēc Tā Kunga palīdzības, Viņš palīdzēs
stiprināt mūsu ticību.

3. Savā studiju dienasgrāmatā atbildi uz vienu vai abiem jautājumiem:

a. Aplūko situācijas, kuras tu uzrakstīji šīsdienas stundas 1. uzdevumā. Kā šo
principu var pielietot šajās situācijās?

b. Kad tu vai kāds tev pazīstams cilvēks ir saņēmis Tā Kunga palīdzību
neticības, šaubu vai baiļu brīdī, turoties pie tā, kam tic, un meklējot Viņu?

Centies pielietot šo principu neticības, šaubu vai baiļu brīžos, ar ko tu saskaries. Tu
vari arī dalīties šajā principā ar kādu ģimenes locekli vai draugu, kurš, iespējams,
saskaras ar grūtībām.
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Atceries, ka šis tēvs vispirms atveda savu dēlu pie dažiem Jēzus mācekļiem, lai tie
viņu dziedinātu. Iztēlojies, ka esi viens no šiem mācekļiem. Kā tu justos vai ko
domātu pēc tam, kad tev nebūtu izdevies izdzīt nešķīsto garu no šī zēna?

Izlasi Marka 9:28, meklējot jautājumu, ko mācekļi uzdeva Jēzum.

Marka 9:19 Jēzus raksturoja ļaudis — „neticīgā cilts”. Šis rājiens varēja būt domāts
arī Viņa mācekļiem, kuri bija klāt. Vārds neticīgā šeit ir attiecināts uz ticības
trūkumu Jēzum Kristum. Lai priesterības svētības būtu iedarbīgas, ir nepieciešama
ticība Jēzum Kristum.

Izlasi Marka 9:29–30, meklējot Glābēja atbildi uz Viņa mācekļu jautājumu.

No šī panta mēs uzzinām: mēs varam vairot savu ticību Jēzum Kristum caur
lūgšanu un gavēšanu. Tu vari uzrakstīt šo principu savos Svētajos Rakstos —
līdzās 29. pantam.

Tālāk dotais izteikums mums palīdz izprast dažādās situācijas, kad šo patieso principu varētu
pielietot: „Šis stāsts [par to, kā Jēzus Kristus izdzina nešķīsto garu no kāda vīra dēla] māca, ka
lūgšana un gavēšana var dot papildu spēku tiem, kas dod un saņem priesterības svētības. Šo
stāstu arī var pielietot savos personīgajos centienos dzīvot saskaņā ar evaņģēliju. Ja jums ir
vājība vai grēks, ko esat centušies pārvarēt, jums var būt nepieciešams gavēt un lūgt, lai saņemtu
vēlamo palīdzību vai piedošanu. Līdzīgi dēmonam, ko Kristus izdzina, jūsu grūtības var būt tādas,
kas izzūd vienīgi caur lūgšanu un gavēšanu” (Uzticīgi ticībai: evaņģēlija norādes
(2005. g.), 47. lpp.).

4. Savā studiju dienasgrāmatā uzraksti par kādu gadījumu, kad tu vai
kāds, ko tu pazīsti, izjuta lielāku ticību caur lūgšanu un gavēšanu.

Kā lūgšana un gavēšana ir palīdzējusi tev saņemt taisnīgās svētības, pēc kurām
tu tiecies?

Apdomā, kā tavu ticību vajadzētu stiprināt. Ieplāno laiku, kad tu vari tiekties vairot
savu ticību ar lūgšanas un gavēšanas palīdzību. Tu vari uzrakstīt savus plānus uz
atsevišķas papīra lapas un nolikt tos tur, kur tie tev atgādinās par tavu mērķi.

5. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, zem šīs dienas
uzdevumiem, ieraksti:

Es izstudēju Marka 9:1–29 un pabeidzu šo stundu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu skolotāju:
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8. DAĻA: 4. DIENA

Marka 9:30–50
Ievads
Jēzus pastāstīja Saviem mācekļiem par Savu gaidāmo nāvi un Augšāmcelšanos un
mācīja viņiem par to, kurš būs lielākais Dieva valstībā. Viņš brīdināja par sekām, ja
kāds vedina citus grēkot, un pamācīja Savus mācekļus nošķirt sevi no ietekmēm,
kas varētu vedināt tos grēkot.

Marka 9:30–37
Jēzus pareģo Savu nāvi un Augšāmcelšanos un māca par to, kurš būs lielākais Dieva
valstībā
Pēc nešķīstā gara izdzīšanas no jaunā vīrieša (skat. Marka 9:17–29) Glābējs ar
Saviem mācekļiem pārstaigāja Galileju. Izlasi Marka 9:31–32, meklējot, par kādiem
notikumiem Glābējs pravietoja.

Šajos pantos ievēro, ka pēc tam, kad Jēzus pateica Saviem mācekļiem, ka Viņš tiks
nonāvēts un celsies augšām trešajā dienā, viņi atkal nesaprata, par ko Viņš runāja,
un baidījās vaicāt Viņam.

Marka 9:33–37 mēs mācāmies, ka tad,
kad Jēzus nonāca Kapernaumā, Viņš
mācīja Saviem mācekļiem, ka tie, kas
pazemīgi kalpo citiem, tiks uzskatīti par
lielākajiem jeb par visaugstāk
godājamiem Dieva valstībā. Viņš arī
uzdeva viņiem uzņemt Baznīcā
cilvēkus, kas ir pazemīgi kā bērni un kas
pieņem Viņu (skat. Joseph Smith
Translation, Mark 9:34–35).

Marka 9:38–50
Jēzus brīdina par citu cilvēku pavedināšanu uz grēku un nenošķiršanos no nešķīstām
ietekmēm
Ja tu sastaptu kādu cilvēku grupu, kas skatītos uz augšu, rādot uz kaut ko, kā tu
reaģētu? Vai arī tu skatītos augšup, lai redzētu, uz ko šie cilvēki skatās?

Cilvēku uzvedība bieži vien ietekmē citus cilvēkus, vedinot tos lietot līdzīgus
vārdus, līdzīgi rīkoties un izturēties. Kad tu esi redzējis kādu izmainām savus
vārdus, rīcību vai attieksmi citu cilvēku ietekmē? ____________________

Studējot Marka 9:38–50, meklē patiesus principus, kas tev var palīdzēt apzināties
savu ietekmi uz citu pūliņiem — sekot Glābējam, kā arī apzināties citu cilvēku
ietekmi uz tevi.

Izlasi Marka 9:38, meklējot, par kādu notikumu apustulis Jānis pastāstīja Glābējam.
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Elders Brūss R. Makonkijs no Divpadsmit apustuļu kvoruma paskaidroja, ka
apustuļi aizliedza šim vīram izdzīt ļaunos garus tāpēc, ka viņš nebija šo
Divpadsmit apustuļu ceļabiedrs: „Viņš nebija savējo mācekļu lokā, kas
nepārtraukti ceļoja, ēda, gulēja un sarunājās ar Skolotāju. … Bet no mūsu Kunga
atbildes ir skaidrs, ka viņš bija valstības loceklis, likumīgs kalpotājs, kas rīkojās ar
priesterības pilnvarām un ticības spēku” (Doctrinal New Testament Commentary,

3 sēj. [1965–1973], 1:417).

Glābējs teica apustuļiem, lai viņi neaizliedz to šim vīram, un mācīja, ka tie ļaudis,
kas palīdz Viņa pārstāvjiem, tiks atalgoti (skat. Marka 9:39–41).

Izlasi Marka 9:42, meklējot Glābēja brīdinājumu. Šajā kontekstā vārds apgrēcināt
nozīmē — novest neceļos vai pavedināt kādu uz grēku.

„[Mazie], kas tic uz [Jēzu]”, ir arī Viņa pazemīgie un uzticīgie mācekļi jebkurā
vecumā. Tas ietver arī tos, kas ir jauni ticībā, — jauniešus un jaunpievērstos.

Elders Makonkijs paskaidroja, ka „ir labāk mirt un nesaņemt turpmākās laicīgās esamības
svētības, nekā dzīvot un vest dvēseles prom no patiesības”, tādējādi pieredzot lielas ciešanas un
atšķirtību no Dieva savas rīcības dēļ (Doctrinal New Testament Commentary, 1:420).

Viens no principiem, ko mēs varam mācīties no Glābēja brīdinājuma Marka 9:42, ir
šāds: ja mēs pavedināsim uz grēku cilvēkus, kas tic Jēzum Kristum, mums
būs jāatbild Dieva priekšā.

Apdomā, kādā veidā kāds varētu pavedināt uz grēku tos, kas tic Jēzum Kristum.

Apdomā savu ietekmi uz cilvēkiem, kas tic Jēzum Kristum. Vai ar savu ietekmi tu
veicini viņu pievēršanos Viņam vai novēršanos no Viņa?

1. Savā studiju dienasgrāmatā uzraksti, kā tu vari ietekmēt citus —
ticēt Jēzum Kristum un izvairīties no grēka. Apvelc vienu no savām

idejām un izvirzi mērķi to piepildīt.

Pamēģini atsiet un vēlreiz sasiet kurpes auklu, kaklasaiti vai mezglu tikai ar
vienu roku.

Ar kādām grūtībām tu saskartos, ja zaudētu vienu no savām rokām? Kad būtu
labāk zaudēt vienu roku, nekā paturēt abas?

Amputācija ir apzināta kādas ķermeņa daļas, piemēram, rokas vai kājas,
noņemšana, ja šī ķermeņa daļa ir nopietni savainota, inficēta vai slima. Kaut arī
amputācija un tai sekojošā atveseļošanās var būt sāpīga un traumatiska, tā var
novērst slimības vai infekcijas izplatīšanos, kas var izraisīt pat nāvi.

Izlasi Marka 9:43, meklējot, ko Glābējs mācīja par to, kad būtu labāk zaudēt vienu
roku, nekā paturēt abas.

Glābējs tēlaini mācīja, ka labāk būtu zaudēt vienu roku, nekā paturēt abas, ja viena
roka ir pavedinājusi mūs uz grēku un arī turpmāk varētu pavedināt mūs uz grēku.
Viņš neteica, ka mums burtiskā nozīmē būtu jānocērt viena no savām rokām; Viņš
lietoja tēlainu izteiksmes veidu, lai uzsvērtu tā, ko Viņš mācīja, nozīmību. Jēzus
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runāja par rokas nociršanu, lai uzskatāmi parādītu, cik svarīga un grūta var būt
norobežošanās no dažām netaisnīgām ietekmēm.

Džozefa Smita veiktais tulkojums vairo mūsu izpratni par Glābēja mācībām Marka
9:43–48. Šajos pantos mēs uzzinām, ka Glābējs lietoja rokas, kājas un acs jēdzienu,
lai simboliski atainotu tādas ietekmes mūsu dzīvē, kas var novest mūs pie grēka.

2. Savā studiju
dienasgrāmatā uzzīmē

cilvēciņu. Apvelc zīmējumā roku,
kāju un aci. Izlasi Džozefa Smita
tulkojums, Marka 9:40–48 (Svēto
Rakstu ceļvedī), meklējot, ar ko
Glābējs salīdzināja roku, kāju un aci,
kas ir apgrēcinājusi kādu vai
pavedinājusi uz grēku. Pie rokas,
kājas un acs, ko tu apvilki savā
zīmējumā, pieraksti, ko šī katra
ķermeņa daļa simbolizē. Vārds
dzīvība šajos pantos attiecas uz
mūžīgo dzīvi.

Kā mācīja Glābējs, roka simbolizē mūsu
ģimenes locekļus un draugus, kāja
simbolizē cilvēkus, kurus mēs
uzlūkojam kā paraugu savām domām
un rīcībai, un acs simbolizē mūsu
vadītājus. Apdomā, kā sevis
norobežošanu no netaisnīgām
ietekmēm jeb ietekmēm, kas mūs
vedina uz grēku vai ticības zaudēšanu,
var salīdzināt ar rokas vai kājas
nociršanu. Saskaņā ar pantiem, kurus tu izlasīji, kas var notikt, ja mēs
nenorobežojam sevi no netaisnīgām ietekmēm?

Tu vari savos Svētajos Rakstos, līdzās Marka 9:43–48, uzrakstīt šādu patiesu
principu: Ir labāk sevi norobežot no netaisnīgām ietekmēm, nekā beigās tikt
atšķirtam no Dieva.

Elders Valters F. Gonzaless no Septiņdesmitajiem mācīja par citām ietekmēm, no
kurām mums vajadzētu sevi norobežot: „No tā izriet, ka šāda nociršana attiecas
ne tikai uz draugiem, bet arī uz jebkuru citu sliktu ietekmi, piemēram,
nepiemērotiem televīzijas šoviem, interneta vietnēm, filmām, literatūru, spēlēm
vai mūziku. Šis princips, ja iegravēts mūsu dvēselē, palīdzēs mums pretoties
kārdinājumam — ļauties jebkādai sliktai ietekmei” („Today Is the Time”, Ensign

vai Liahona, 2007. g. nov., 55. lpp.).

Norobežošanās no netaisnīgām ietekmēm nenozīmē rupju izturēšanos pret citiem,
citu nosodīšanu vai atteikšanos biedroties ar cilvēkiem, kas nav Baznīcas locekļi.
Drīzāk mums vajadzētu norobežoties vai izvairīties no tuvas saskarsmes ar
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cilvēkiem, kas varētu vedināt mūs grēkot. Lai gan mēs nevarēsim novērst katru
ietekmi, kas var vedināt mūs grēkot, Tas Kungs mūs svētīs, ja mēs centīsimies
norobežoties no jebkādām nešķīstām ietekmēm, kā arī attīstīt pašdisciplīnu, lai
izvairītos no ietekmēm, kuras mēs nevaram pilnībā novērst.

Apdomā, ar kādiem izaicinājumiem mēs varam saskarties, norobežojot sevi no
netaisnīgām ietekmēm. Kā mēs varam zināt, kā pareizā veidā norobežot sevi no
netaisnīgām ietekmēm?

3. Izlasi tālāk sniegtos situāciju aprakstus. Savā studiju dienasgrāmatā
atbildi uz dotajiem jautājumiem.

a. Man ir draugi, kas bieži mudina mani piedalīties aktivitātēs, kurās tiek
pārkāpti Dieva baušļi. Taču es uzskatu, ka varu viņus pozitīvi ietekmēt, ja
turpināšu ar viņiem pavadīt laiku. Kādas attiecības man ar viņiem būtu
jāuztur? Ko man vajadzētu teikt un darīt, lai atbilstoši norobežotos no šiem
draugiem?

b. Esmu bijis kādas populāras dziedātāju grupas pielūdzējs vairākus gadus.
Dažās savās jaunākajās dziesmās un intervijās viņi ir mudinājuši uz
uzvedību un idejām, kas ir pretrunā ar Tā Kunga standartiem un mācībām.
Tā taču ir tikai mūzika un vārdi, vai ne? Kādas gan briesmas slēpjas tajā, ja
turpina klausīties viņu mūziku un sekot viņiem sociālajos medijos?

c. Esmu vairākas reizes dzirdējis par kādu populāru šovu, un es vēlos to
noskatīties. Man teica, ka tajā nedaudz lamājas un ka tajā ir dažas amorālas
un vardarbīgas ainas, taču nav jau tā, ka es grasītos atdarināt to slikto, ko
dzirdēšu vai redzēšu. Kāda gan ir problēma, ja es to skatītos?

Lai arī dažreiz var būt grūti norobežoties no ietekmēm, kas vedina mūs uz grēku,
kādēļ atlīdzība, tostarp mūžīgā dzīve, ir šī upura vērta?

4. Atbildi uz jautājumiem savā studiju dienasgrāmatā:

a. Kad tu vai kāds tev pazīstams cilvēks ir izvēlējies norobežoties no
netaisnīgām ietekmēm? (Neraksti neko tādu, kas ir pārāk personisks vai
privāts.)

b. Kādas svētības tika saņemtas, pateicoties šādai rīcībai?

Apdomā, vai tavā dzīvē ir kādas ietekmes, kas varētu vedināt tevi uz grēku. Uz
atsevišķas papīra lapas uzraksti, kā tu norobežosies no šīm ietekmēm. Noliec šo
lapu tādā vietā, kur tu bieži to redzēsi.

5. Savā studiju dienasgrāmatā, zem šīs dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es izstudēju Marka 9:30–50 un pabeidzu šo stundu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu skolotāju:
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9. DAĻA: 1. DIENA

Marka 10.–16. nodaļa
Ievads
Neilgi pirms Savas laicīgās kalpošanas beigām Glābējs devās prom no Galilejas un
ceļoja caur Pereju, reģionu uz austrumiem no Jordānas upes, dodoties uz
Jeruzālemi. Būdams Perejā, Glābējs aicināja mazus bērnus nākt pie Viņa un
pamācīja kādu bagātu jaunekli pārdot visu, kas tam pieder, un sekot Viņam.
Jeruzālemē Glābējs pamanīja kādu nabaga atraitni, kas tempļa šķirstā iemeta divas
artavas. Vēlāk pie vakariņu galda Betānijā Marija iesvaidīja Jēzu, sagatavojoties Viņa
apglabāšanai. Glābējs cieta Ģetzemanē, un vēlāk Viņš tika tiesāts un nolemts nāvei.
Pēc Savas nāves uz krusta un augšāmcelšanās Tas Kungs parādījās Saviem
apustuļiem un pilnvaroja viņus sludināt evaņģēliju visā pasaulē.

Marka 10:1–16
Jēzus māca doktrīnu par laulību un aicina mazos bērnus nākt pie Viņa
Padomā par maziem bērniem, kurus tu
pazīsti.

Kādas īpašības vai iezīmes tu apbrīno
mazos bērnos? ____________________

Studējot Marka 10:1–16, meklē patiesu
principu, kas māca mums, kādēļ mums
jākļūst kā maziem bērniem.

Marka 10:1–12 mēs lasām, ko Glābējs
mācīja ļaudīm par laulības nozīmību.
Vairāk informācijas par Glābēja
mācībām par laulību tu vari atrast
materiālā par Mateja 19:1–12.

Attiecībā uz Jēzus Kristus mācībām par
laulību un šķiršanos Mateja 19:1–12 un
Marka 10:1–12 elders Brūss
R. Makonkijs no Divpadsmit apustuļu
kvoruma mācīja:

„Kā šeit ir rakstīts, mūsu Kunga mācības par laulību un šķiršanos ir fragmentāras
un nepilnīgas. Tās var izprast tikai tad, ja tiek aplūkotas saistībā ar celestiālās
laulības likumu, kā tas no jauna ticis atklāts mūsdienās. Šos pašus vispārējos
principus, kas nosaka mūžīgo laulību, zināja un saprata mācekļi Jēzus laikā un
vismaz daļēji arī farizeji. Taču pieraksti, kas šeit ir saglabājušies Mateja un Marka
evaņģēlijā saistībā ar Skolotāja sarunu par laulību un šķiršanos ir tik koncentrēti

izteikti un saīsināti, ka tie nesniedz problēmas skaidru atainojumu. …

… Šķiršanās nav evaņģēlija ieceres sastāvdaļa, neatkarīgi no tā, kāda ir laulība. Taču tādēļ, ka
cilvēki ne vienmēr dzīvo saskaņā ar evaņģēlija standartiem, Tas Kungs pieļauj šķiršanos viena vai
otra iemesla dēļ, atkarībā no iesaistīto personu garīgā brieduma. … Mūsdienās šķiršanās tiek
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atļautas atbilstoši civilajiem likumiem, un Baznīca atļauj šķirtiem cilvēkiem precēties vēlreiz bez
netikumības traipa, ko paredz augstākais likums” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 sēj.
[1965–1973], 1:546–547).

Izlasi Marka 10:13–14, meklējot, kas notika, kad daži cilvēki atveda pie Jēzus
mazus bērnus.

Izlasi Marka 10:15–16, meklējot, ko Glābējs mācīja Saviem mācekļiem, aicinot
mazos bērniņus pie Sevis. Frāze „Dieva valstību nedabū” 15. pantā attiecas uz
evaņģēlija pieņemšanu un kļūšanu par Viņa Baznīcas locekli.

Ko mēs varam mācīties no šiem pantiem par to, kas notiks, ja mēs pieņemsim
evaņģēliju kā mazi bērni? Atbildi uz šo jautājumu, pabeidzot šādu principu: Ja mēs
pieņemsim evaņģēliju kā mazi bērni, mēs būsim sagatavoti
____________________.

1. Atbildi uz jautājumiem savā studiju dienasgrāmatā:

a. Ko, tavuprāt, nozīmē — pieņemt evaņģēliju kā mazam bērnam (Marka
10:15)?

b. Ja kāds cilvēks pieņemtu evaņģēliju kā mazs bērns, kā viņš, tavuprāt, lasītu
Svētos Rakstus, lūgtu Dievu un kalpotu Baznīcā?

Marka 10:17–45
Glābējs pamāca kādu bagātu jaunekli pārdot visu, kas tam pieder, un sekot Viņam;
Viņš dod padomu Saviem mācekļiem — kalpot cits citam
Izlasi Marka 10:17–20, meklējot, kas notika pēc tam, kad Glābējs svētīja mazos
bērnus. Tu vari atzīmēt to, ko šis cilvēks vaicāja Glābējam un kā Glābējs atbildēja.

Kā tu raksturotu šo vīru, kas pienāca pie Jēzus? ____________________

Arī Mateja 19. nodaļā var atrast stāstu par šo vīru, kas atnāca pie Glābēja. Izlasi
Mateja 19:20, meklējot, kā šis vīrs atbildēja uz Glābēja pamācību — turēt baušļus.
Tu vari atzīmēt papildu jautājumu, ko šis jauneklis vaicāja Viņam.

2. Savā studiju dienasgrāmatā uzraksti atbildi uz jautājumu: Kā man
vēl trūkst? Vēlāk, stundas gaitā, tu atbildēsi uz papildu jautājumiem,

kas saistīti ar šo jautājumu.

Izlasi Marka 10:21, meklējot, kā Glābējs atbildēja šim jauneklim.

Ievēro frāzi „Jēzus, viņu uzlūkodams, iemīlēja viņu” 21. pantā. Kādēļ, tavuprāt, ir
svarīgi zināt, ka Jēzus iemīlēja šo jaunekli, pirms Viņš pateica, kā viņam trūkst?

No šiem pantiem mēs varam mācīties: tāpēc ka Tas Kungs mūs mīl, Viņš
palīdzēs mums saprast, kā mūsu pūliņos trūkst, lai sekotu Viņam, un, ja mēs
lūgsim Tam Kungam, Viņš iemācīs mums to, kas mums nepieciešams, lai
iemantotu mūžīgo dzīvi.

Izlasi Marka 10:22, uzzinot, kā jauneklis reaģēja, kad Glābējs pamācīja viņu pārdot
visu, kas tam piederēja. Kāpēc, saskaņā ar 22. pantu, viņš šādi reaģēja?
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Svēto Rakstu personalizēšana
Sava vārda ievietošana Svētajos Rakstos var padarīt tajos ietvertās, patiesās mācības daudz
jēgpilnākas. Svēto Rakstu lasīšana tā, it kā tie būtu rakstīti tev, var palīdzēt uzklausīt Gara balsi,
kas runā uz tevi.

Kaut arī no mums netiek prasīts atteikties no lielām bagātībām, lai sekotu Tam
Kungam, Viņš ir lūdzis mums uzupurēties, lai kalpotu Viņam un paklausītu Viņa
baušļiem.

3. Savā studiju dienasgrāmatā zem jautājuma „Kā man vēl trūkst?”
atbildi uz šādiem jautājumiem:

a. Kādus dažus upurus Tas Kungs ir lūdzis mums nest, ko mums varētu būt
grūti izpildīt?

b. Uzraksti par kādu upuri, ko Tas Kungs ir lūdzis (vai lūdz) tev nest, ko tev
varētu būt grūti izpildīt.

Ar lūgšanu apdomā jautājumu „Kā man vēl trūkst?” un paklausi pamudinājumiem,
kurus tu varētu saņemt par upuriem, ko Tas Kungs vēlētos, lai tu nestu.

Izlasi Marka 10:23–27. Tālāk dotajā izvilkumā no Džozefa Smita tulkojuma, Marka
10:26, ir paskaidroti Glābēja vārdi Marka 10:27: „Cilvēkiem, kas paļaujas uz
bagātībām, tas [glābšana] nav iespējams, bet tas nav neiespējams cilvēkiem, kas
paļaujas uz Dievu un atstāj visu Manis dēļ, jo tādiem viss šis ir iespējams.”

Kāpēc, tavuprāt, tiem, kas paļaujas uz bagātībām un citām pasaulīgām lietām, ir
grūti ieiet Dieva valstībā? Kā tev šķiet, ko nozīmē tas, ka visas lietas ir iespējamas
tiem, kas paļaujas uz Dievu?

Izlasi Marka 10:28–31, meklējot, ko Jēzus apsolīja tiem, kas ir gatavi atstāt visu, lai
sekotu Viņam. Tālāk dotajā izvilkumā no Džozefa Smita tulkojuma, Marka
10:30–31, ir paskaidroti Glābēja vārdi Marka 10:31: „Bet ir daudzi, kas padara sevi
par pirmajiem, kas būs pēdējie, un pēdējie būs pirmie. To Viņš sacīja, norādams
Pēteri.”

No šiem pantiem mēs mācāmies šādu principu: Lai saņemtu mūžīgo dzīvību,
mums ir jābūt gataviem atdot jebko, ko Tas Kungs prasa no mums.

Kāpēc mūžīgā dzīvība ir jebkādu upuru vērta, kas no mums tiek prasīti?

Marka 10:35–45 mēs uzzinām, ka Jēkabs un Jānis prasīja Jēzum, vai viņi varētu
sēdēt godpilnās vietās — pie Jēzus labās un kreisās rokas mūžīgajā valstībā. Tad
Glābējs mācīja Divpadsmit apustuļiem, ka viņiem nav jābūt kā pagānu
valdniekiem, kuri apspiež citus. Tie, kas ir vislielākie Dieva valstībā, ir visu kalpi.

Marka 11.–13. nodaļa
Glābējs māca templī un pamana atraitni, kas tempļa šķirstā iemet artavas
Katrā no tālāk dotajiem situāciju aprakstiem divi cilvēki dod ziedojumus Tam
Kungam. Padomā, kādas ir atšķirības starp ziedojumiem šajos situāciju aprakstos.
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• Kāda sieviete gavēņa ziedojumā pasniedza savam bīskapam ļoti lielu naudas
summu. Kāda cita sieviete, kas apmeklē šo pašu draudzi, gavēņa ziedojumā
pasniedza savam bīskapam pavisam nelielu naudas summu.

• Kāds vīrs kalpo par staba prezidentu. Kāds cits vīrs šajā pašā stabā kalpo par
Sākumskolas skolotāju.

Kā var justies cilvēks, ja viņa ziedojums Tam Kungam, salīdzinājumā ar citu
sniegtajiem ziedojumiem, šķiet mazs? ____________________

Studējot Marka 11.–13. nodaļu, meklē patiesus principus, kas tev palīdzēs zināt, kā
Tas Kungs uzlūko tavus ziedojumus Viņam.

Marka 11:1–12:40 mēs uzzinām, ka,
tuvojoties Glābēja laicīgās kalpošanas
beigām, Viņš triumfāli iejāja Jeruzālemē,
izdzina no tempļa naudas mijējus un
mācīja tur esošos cilvēkus.

Atrodoties templī, Jēzus ievēroja
cilvēkus nesam naudu uz tempļa šķirstu
kā ziedojumu Dievam. Izlasi Marka
12:41–44, meklējot, ko Glābējs
ieraudzīja pie ziedojumu šķirsta.

Ko Glābējs teica par atraitnes ziedojumu — salīdzinājumā ar citu cilvēku
ziedojumiem?

Iedomājies savas valsts naudas monētu ar vismazāko vērtību. Artava bija
„vismazākā bronzas monēta, ko izmantoja jūdi” (Bible Dictionary, „Money”).

4. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz jautājumu:
Kāpēc, tavuprāt, Glābējs uzskatīja atraitnes ziedojumu par

lielāku — salīdzinājumā ar citiem ziedojumiem?

Pamatojoties uz to, ko Tas Kungs teica par šo atraitni, mēs varam mācīties šādu
principu: Ja mēs esam gatavi sniegt Tam Kungam visu, kas mums ir, Viņš
pieņems mūsu ziedojumu arī tad, ja, salīdzinot ar citu ziedojumiem, tas
šķiet mazs.

Lai dotu Tam Kungam visu, kas mums ir, vajadzīga ticība. Šis upurēšanas princips ir
mācīts Lectures on Faith (Lekcijās par ticību): „Ņemsim vērā, ka tādai reliģijai, kas
neprasa upurēt itin visu, nekad nebūs pietiekami liela spēka, lai radītu ticību, kas
nepieciešama dzīvībai un glābšanai” (Lectures on Faith [1985. g.], 69. lpp.).

Marka 13. nodaļā mēs uzzinām, ka Glābējs mācīja Saviem apustuļiem par Otro
atnākšanu. Tu par to studēji stundā „Džozefs Smits — Mateja evaņģēlijs” (skat.
6. daļas: 2. dienas stundu).

Marka 14:1–9
Marija iesvaida Jēzu
Pēc tam, kad Glābējs bija mācījis Saviem mācekļiem par Savas Otrās atnākšanas
zīmēm, Viņš no Jeruzālemes devās uz Betāniju, uz vīra, vārdā Sīmanis, mājām, kurš
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iepriekš bija cietis no spitālības. Savas dzīves pēdējā nedēļā Glābējs vairākas reizes
devās no Betānijas uz Jeruzālemi un atpakaļ.

Izlasi Marka 14:3 un Jāņa 12:3, meklējot, kādu ticības un mīlestības darbu Marija
paveica Jēzus labā.

Elders Džeimss E. Talmidžs no Divpadsmit apustuļu kvoruma ir teicis: „Iesvaidot
ciemiņa galvu ar ikdienā lietojamu eļļu, viņam tika izrādīts gods; iesvaidot
ciemiņa kājas, viņam tika izrādīta neparasta un īpaša cieņa, taču, iesvaidot galvu
un kājas ar nardes eļļu un vēl tik lielā daudzumā, tika apliecināta godbijība, kas
reti tika izrādīta pat ķēniņiem. Marijas rīcība bija dievināšanas izpausme; viņas
sirds, lietojot šo smaržīgo eļļu, pauda pielūgsmi un mīlestību” (Jesus the Christ,

3. izd. [1916. g.], 512. lpp.).

Pārskati Marka 14:4–9, meklējot, kā daži cilvēki pie vakariņu galda reaģēja uz
Marijas rīcību.

Kā Glābējs atbildēja uz kritiku, ko daži cilvēki vērsa pret Mariju?

Frāze — „tā labu darbu pie Manis ir darījusi” 6. pantā — norāda uz to, ka Jēzus
atzina par labu esam Marijas rīcību. Frāze — „šī ir darījusi, ko spējusi” 8. pantā —
norāda uz to, ka Marija bija sniegusi Tam Kungam vislabāko, kas viņai bija.

No šiem pantiem mēs mācāmies, ka Glābējs ir priecīgs, kad mēs veltām Viņam
savas vislabākās pūles.

5. Apdomā šo principu un iepriekšējo principu, ko mēs noteicām
stāstā par atraitnes artavām, un izpildi savā studiju dienasgrāmatā

šādus uzdevumus:

a. Paskaidro, kā ticība šiem patiesajiem principiem var palīdzēt cilvēkiem, kam
šķiet, ka viņiem nav daudz ko dot Tam Kungam.

b. Apraksti kādu gadījumu, kad tu redzēji, ka kāds dod to vislabāko
Tam Kungam.

Padomā, vai tu pašlaik dod to vislabāko Tam Kungam. Izvēlies vienu savas dzīves
aspektu, kurā tu varētu pilnveidoties, un izvirzi mērķi, kas tev palīdzētu dot Tam
Kungam vislabāko, kas tev ir.

Marka 14:10 – 16:20
Ciešot Ģetzemanē, Jēzus uzsāka Izpirkšanu; Jūda Iskariots Viņu nodod, un Viņš tiek
atvests jūdu vadītāju priekšā
Marka 14:10 – 16:20 mēs uzzinām, ka Jēzus un apustuļi svinēja Pashā, un Jēzus
ieviesa Svētā Vakarēdiena simbolus. Pēc tam viņi devās uz Ģetzemanes dārzu, kur
Jēzus izcieta par mūsu grēkiem. Tad Jūda Iskariots Viņu nodeva, Viņš tika
nelikumīgi tiesāts sinedrija priekšā un nolemts nāvei. Pēc tam, kad Glābējs nomira
pie krusta un tika augšāmcelts, Viņš parādījās Saviem apustuļiem un sūtīja viņus
sludināt evaņģēliju pasaulē, apsolot, ka zīmes sekos tiem, kas tic. (Tu studēji šo
materiālu stundās par Mateja 26.–28. nodaļu.)
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6. Savā studiju dienasgrāmatā, zem šīs dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es izstudēju Marka 10.–16. nodaļu un pabeidzu šo stundu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu skolotāju:
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Ievads Lūkas evaņģēlijā
Kādēļ studēt šo grāmatu?
Lūkas evaņģēlijs sniedz vēl vienu liecību par daudzām patiesajām mācībām, kas
pierakstītas Mateja un Marka evaņģēlijā, kā arī tajā ir sava unikāla informācija.
Lūkas evaņģēlijs var radīt dziļāku izpratni par Jēzus Kristus mācībām un palīdzēt
tev pilnvērtīgāk novērtēt Viņa mīlestību un žēlsirdību pret visiem cilvēkiem, ko Viņš
pauda Savas mirstīgās kalpošanas laikā un paveicot Savu bezgalīgo Izpirkšanu.

Kas sarakstīja šo grāmatu?
Lūka ir šī evaņģēlija autors. Lūka bija ārsts (skat. Kolosiešiem 4:14) un „Jēzus
Kristus vēstnesis” (Džozefa Smita tulkojums, Lūkas 1:1). Lūka bija viens no Pāvila
„darba biedriem” (Filemonam 1:24; šeit viņš ir nosaukts Lūka) un Pāvila misijas
pārinieks (skat. 2. Timotejam 4:11). Lūka sarakstīja arī Apustuļu darbu grāmatu
(skat. Svēto Rakstu ceļvedis, „Lūka”).

Kad un kur šī grāmata tika sarakstīta?
Lai gan precīzi nav zināms, kad Lūka sarakstīja šo evaņģēliju, visdrīzāk, tas notika
1. gs. otrajā pusē pēc Kr. Lūka smēlās informāciju no cilvēkiem, kas bija „pirmie
aculiecinieki” (Lūkas 1:2) Glābēja mirstīgajai kalpošanai un Augšāmcelšanās
brīnumam. Nav zināms, kur Lūkas evaņģēlijs tika sarakstīts.

Kam un kādēļ šī grāmata tika sarakstīta?
Lūka bija paredzējis, ka šo evaņģēliju lasīs galvenokārt citticībnieki, un attēloja Jēzu
Kristu kā Glābēju gan jūdiem, gan citticībniekiem. Šo evaņģēliju Lūka it īpaši
adresēja „Teofilam” (Lūkas 1:3), kas grieķu valodā nozīmē „Dieva draugs” vai
„Dieva mīļotais” (skat. Bible Dictionary, „Theophilus”). Acīmredzot Teofils iepriekš
bija saņēmis zināšanas attiecībā uz Jēzus Kristus dzīvi un mācībām (skat. Lūkas
1:4). Lūka vēlējās sniegt turpmākos norādījumus, piedāvājot sistemātisku notikumu
izklāstu par Glābēja misiju un kalpošanu. Viņš vēlējās, lai tie, kas lasīs viņa liecību,
„pārliecinātos” (Lūkas 1:4) par Dieva Dēlu — Viņa žēlsirdību, īstenoto Izpirkšanu
un Augšāmcelšanos.

Kādas ir šīs grāmatas raksturiezīmes?
Lūkas evaņģēlijs ir visgarākais no četriem evaņģēlijiem un visgarākā grāmata
Jaunajā Derībā. Daži kristīgajā pasaulē vislabāk pazīstamie stāsti ir atrodami vienīgi
Lūkas evaņģēlijā, piemēram, Jāņa Kristītāja piedzimšanas apraksts (skat. Lūkas
1:5–25, 57–80), tradicionālais Ziemassvētku stāsts (skat. Lūkas 2:1–20), stāsts par
Jēzu templī, kad Viņam bija 12 gadi (skat. Lūkas 2:41–52), līdzības par, piemēram,
labo samarieti (skat. Lūkas 10:30–37), pazudušo dēlu (skat. Lūkas 15:11–32) un
bagāto vīru un Lācaru (skat. Lūkas 16:19–31), stāsts par desmit spitālīgajiem (skat.
Lūkas 17:11–19) un stāsts par to, kā augšāmcēlies Kungs gāja kopā ar Saviem
mācekļiem pa ceļu uz Emavu (skat. Lūkas 24:13–32).

Pie citām unikālajām iezīmēm pieder Lūkas iekļautās Jāņa Kristītāja mācības, kas
nav sastopamas citos evaņģēlijos (skat. Lūkas 3:10–14), viņa uzsvērtās Jēzus Kristus
biežās lūgšanas (skat. Lūkas 3:215:16; 9:18, 28–29; 11:1) un Septiņdesmito
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aicināšana, apmācīšana un misionāru darbs (skat. Lūkas 10:1–22). Turklāt Lūka ir
vienīgais evaņģēliju autors, kurš pierakstīja, ka Glābējs Ģetzemanes dārzā lēja
Savas asinis, un to, ka Viņam kalpoja eņģelis (skat. Lūkas 22:43–44).

Tā kā Lūkas evaņģēlijs sākas un beidzas, pieminot templi, tas parāda, kāda nozīme
bija templim kā galvenajai vietai, kur Dievs īstenoja Savus darbus ar cilvēkiem
(skat. Lūkas 1:9; 24:53).

Satura izklāsts
Lūkas 1.–3. nodaļa. Tiek pareģota Jāņa Kristītāja un Jēzus Kristus piedzimšana un
misija. Liecinieki apstiprina, ka jaundzimušais Jēzus ir Mesija. 12 gadu vecumā
Jēzus māca templī. Jānis Kristītājs sludina grēku nožēlošanu un krista Jēzu. Lūka
pieraksta Jēzus ģenealoģiju.

Lūkas 4.–8. nodaļa. Jēzus Kristus tiek kārdināts tuksnesī. Nacaretē Viņš pasludina
Sevi par Mesiju un tiek atraidīts. Viņš izraugās Divpadsmit apustuļus un māca
Savus mācekļus. Viņš piedod grēkus un paveic daudzus brīnumus.

Lūkas 9.–14. nodaļa. Divpadsmit apustuļi tiek sūtīti sludināt un dziedināt. Jēzus
Kristus pabaro vairāk nekā 5000 cilvēku un tiek apskaidrots kalnā. Viņš aicina
Septiņdesmitos un sūta viņus mācīt. Viņš māca par māceklību, liekulību un
tiesāšanu. Viņš stāsta līdzību par labo samarieti.

Lūkas 15.–17. nodaļa. Jēzus Kristus māca līdzībās. Viņš māca par aizvainojumiem,
ticību un piedošanu. Viņš dziedina 10 spitālīgos un māca par Savu Otro atnākšanu.

Lūkas 18.–22. nodaļa. Jēzus Kristus turpina mācīt līdzībās. Viņš dziedina neredzīgo
vīru un māca Caķeju. Viņš svinīgi iejāj Jeruzālemē, apraud pilsētu un attīra templi.
Viņš pravieto par Jeruzālemes sagraušanu un runā par zīmēm, kas ievadīs Viņa
Otro atnākšanu. Viņš iedibina Svēto Vakarēdienu, māca Savus apustuļus un cieš
Ģetzemanes dārzā. Viņu nodod, apcietina, izsmej, sit un nopratina.

Lūkas 23.–24. nodaļa. Jēzu Kristu tiesā Pilāta un Hēroda priekšā, sit krustā un
apglabā. Eņģeļi pie kapa un divi mācekļi, kas gāja uz Emavu, liecina par to, ka Jēzus
Kristus ir augšāmcēlies. Glābējs parādās Saviem mācekļiem Jeruzālemē, apsola
Saviem apustuļiem, ka viņi saņems spēku no Dieva, un uzkāpj debesīs.

LŪKAS EVAŅĢĒLIJS
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9. DAĻA: 2. DIENA

Lūkas 1. nodaļa
Ievads
Eņģelis Gabriēls parādījās Caharijam un paziņoja, ka Caharijam un viņa sievai
Elizabetei būs dēls, kurš tiem jānosauc par Jāni. Sešus mēnešus vēlāk tas pats
eņģelis parādījās Marijai un paziņoja, ka viņa būs Dieva Dēla māte. Marija
apciemoja Elizabeti, un viņas priecājās par Glābēja ierašanos. Pēc trim mēnešiem
Elizabete dzemdēja Jāni, kurš kļuva pazīstams kā Jānis Kristītājs.

Lūkas 1:1–4
Lūka izskaidro iemeslus, kāpēc viņš uzrakstīja savu evaņģēliju.
Vai vari atpazīt notikumus, kas atainoti šajos attēlos? Pie katra attēla uzraksti
notikuma aprakstu.

Šajos attēlos atainoti daži notikumi un
mācības no Glābēja laicīgās kalpošanas,
kurus pierakstījis Lūka, bet kas nav
atrodami Mateja, Marka un Jāņa
evaņģēlijā.

Lūka iesāk savu evaņģēliju, uzrunājot
kādu vīru, vārdā Teofils (skat. Lūkas
1:3), un izskaidro iemeslus tā
rakstīšanai. Teofils nozīmē „Dieva
draugs” (Bible Dictionary,
„Theophilus”).

Izlasi Lūkas 1:1–4, meklējot iemeslus,
kāpēc Lūka uzrakstīja šo evaņģēliju.

Pamatojoties uz Lūkas 1:4, ko Lūkas
evaņģēlija studēšana var tev dot?

Studējot Lūkas evaņģēliju, tu vari
pārliecināties (skat. Lūkas 1:4) par
patiesajiem principiem, kas tev mācīti
par Jēzu Kristu.
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Kristus templī, Heinrihs Hofmans. Ar laipnu atļauju no C. Harrison
Conroy Co., Inc.
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Lūkas 1:5–25
Eņģelis Gabriēls paziņo Caharijam par
Jāņa dzimšanu, un Elizabete top grūta
Cik ilgi, tavuprāt, tu vari aizturēt elpu?
Uzstādi laikrādi uz 10–30 sekundēm un
ieslēdz to brīdī, kad tu sāc aizturēt elpu,
vai arī tu vari skatīties pulkstenī uz
sekunžu rādītāju. Ja iespējams, aizturi
elpu līdz laikrāža signālam vai līdz laika
perioda beigām.

Par ko tu domāji dažu pēdējo sekunžu
laikā pirms laikrāža signāla un laika
perioda beigām? Kā elpas aizturēšanu
var salīdzināt ar gaidām, ko sajūt, kad
gaida piepildāmies Dieva vārdus?

Padomā par kādu svētību vai atbildi no
Dieva, uz ko tu gaidi vai ceri. Studējot
Lūkas 1. nodaļu, meklē patiesus
principus, kas tev var palīdzēt, kad tu
gaidi Dieva vārdus piepildāmies
savā dzīvē.

Izlasi Lūkas 1:5–7, meklējot, kādu
svētību Caharija un Elizabete bija
gaidījuši lielu daļu savas dzīves.

Ko mēs varam mācīties par Cahariju un
Elizabeti no šiem pantiem?

Caharija un Elizabete bija Ārona
pēcteči, no kuriem tika izraudzīti visi
Israēla priesteri un augstie priesteri. Tas nozīmē, ka Jānis bija Ārona priesterības un
tās vadības dabisks mantinieks. Pravietis Džozefs Smits teica: „Caharija bija Dieva
priesteris un kalpoja templī, un Jānis bija priesteris, tāpat kā viņa tēvs, un turēja
Ārona priesterības atslēgas” (History of the Church, 5:257).

Lūkas 1:8–10 ir rakstīts, ka Caharija bija norīkots pienest kvēpināmo upuri
Jeruzālemes templī. Tas bija pagodinājums, kas priestera dzīvē notika tikai
vienu reizi.

Izlasi Lūkas 1:11–13, meklējot, kas notika, kamēr Caharija bija templī.

Ievēro, ka 13. pantā eņģelis teica: „Tava lūgšana ir paklausīta.” Caharija un
Elizabete, visticamāk, bija lūguši daudzus gadus, lai viņiem būtu bērns. Tu vari
atzīmēt šo frāzi savos Svētajos Rakstos.

Kā Caharija varēja justies, izdzirdot, ka viņam un Elizabetei būs dēls, kaut arī viņi
bija „jau labi gados” (Lūkas 1:7)?
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Lūkas 1:14–17 pierakstīts, ka eņģelis Gabriēls sacīja Caharijam, ka viņam un
Elizabetei būs „prieks un līksmība” (Lūkas 1:14) un ka viņu dēls sagatavos daudzus
cilvēkus Tam Kungam.

Izlasi Lūkas 1:18–20, pievēršot uzmanību tam, kā Caharija uzņēma Gabriēla
vēstījumu. Pravietis Džozefs Smits mācīja, ka Gabriēls bija Noa un „viņš ir
nākamais aiz Ādama priesterībā” (Baznīcas prezidentu mācības: Džozefs Smits
[2010. g.], 104. lpp.).

Ievēro, kas notika ar Cahariju tamdēļ, ka viņš šaubījās par eņģeļa vārdiem. Tu vari
atzīmēt 20. pantā, ko eņģelis teica par vārdiem — vēstījumu —, ko viņš bija pateicis
Caharijam.

Viens no principiem, ko mēs varam mācīties no eņģeļa Gabriēla, ir šāds: Tā Kunga
vārdi, runāti caur Viņa kalpiem, tiks piepildīti savā laikā. „Savā laikā” nozīmē
— saskaņā ar Tā Kunga nolikto laiku.

1. Atbildi uz jautājumiem savā studiju dienasgrāmatā:

a. Kā zināšanas par to, ka Tā Kunga vārdi tiks piepildīti Tā Kunga noliktajā
laikā, ietekmē to, kā mēs attiecamies pret Tā Kunga solījumiem?

b. Kā šī patiesā mācība varētu palīdzēt kādam, kurš ilgojas pēc kāda dievišķa
solījuma piepildījuma?

Lūkas 1:21–24 mēs uzzinām, ka tad, kad Caharija devās prom no tempļa, viņš
nevarēja parunāt. Elizabete vēlāk kļuva grūta, kā eņģelis bija solījis.

Izlasi Elizabetes vārdus Lūkas 1:25 un padomā, kā Elizabete jutās, kad gatavojās
bērna dzimšanai. Viņas izteikums, ka Tas Kungs ir „[atņēmis viņas] negodu laužu
priekšā” attiecināms uz kauna sajūtu, ko viņa izjuta kā sieviete bez bērniem. Toreiz
israēliešu kultūrā bērna dzimšana tika augstu vērtēta un nespēja radīt bērnus
izraisīja necieņu un mazvērtības sajūtu.

Lūkas 1:26–38
Eņģelis Gabriēls paziņo Marijai par gaidāmo Jēzus dzimšanu
Lūkas 1:26–27 mēs uzzinām, ka tad, kad Elizabete bija sestajā gaidību mēnesī,
eņģelis Gabriēls tika sūtīts pie jaunavas Marijas Nacaretē.

Izlasi Lūkas 1:28–33, meklējot frāzes, kas Marijai varēja palīdzēt izprast viņai no
Dieva dotā uzdevuma nozīmīgumu. Tu vari atzīmēt to, ko atrodi. Jēzus ir „vārda
Jozua vai Ješua grieķu valodas forma, „Dievs ir palīgs” vai „glābējs”” (skat. Bible
Dictionary, „Jesus”).

Ievēro, ka tituls „Visuaugstākā [Dēls]” (Lūkas 1:32) attiecas uz doktrīnu, ka Jēzus
Kristus ir Dieva Tēva Dēls.

Izlasi Lūkas 1:34, meklējot Marijas jautājumu. Viņas izteikums — „es vīra
neapzinos” — nozīmē, ka viņa bija jaunava.

Izlasi Lūkas 1:35–37, meklējot eņģeļa atbildi uz Marijas jautājumu.
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Mēs nezinām vairāk, kā var lasīt Svētajos Rakstos, par brīnumu ar Jēzus ieņemšanu;
mums vienkārši ir pateikts, ka tas bija brīnumaini un ka bērns, kas piedzims, būs
Dieva Dēls.

Ievēro, kādu patiesu principu pauda eņģelis Lūkas 1:37, kas palīdz izskaidrot šo
brīnumaino notikumu. Tu vari iezīmēt to savos Svētajos Rakstos.

Apdomā, kādos apstākļos varētu šķist grūti vai pat neiespējami paklausīt
noteiktiem baušļiem. Brīvajā vietā uzraksti trīs vai četrus piemērus.
____________________

2. Apdomā šo patieso principu: Dievam nekas nav neiespējams.
Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz jautājumu: Ko,

tavuprāt, Marija vai Elizabete varētu mums sacīt, lai iedrošinātu mūs, kad mums
šķiet, ka tas, ko Tas Kungs mums ir palūdzis izdarīt, ir pārāk grūts vai
neiespējams? Pēc tam uzraksti par kādu pieredzi, kas ir stiprinājusi tavu ticību
tam, ka Dievam nekas nav neiespējams.

Izlasi Lūkas 1:38, meklējot, ko Marija atbildēja eņģelim.

Kas šajā pantā kalpo par pierādījumu tam, ka Marija ticēja eņģeļa vārdiem?

Apdomā, kā Marijas attieksme pret eņģeļa teikto atšķīrās no Caharijas atbildes uz
eņģeļa paziņojumu templī. Padomā, kā tu vari sekot Marijas un Elizabetes
piemēram, ticot, ka tavā dzīvēs nekas, ko Tas Kungs tev prasīs, nebūs neiespējams
ar Viņa palīdzību.

Lūkas 1:39–56
Marija apmeklē Elizabeti, un viņas liecina par Glābēju
Elizabete un Marija pildīja svarīgas
lomas, kas izmainīja pasauli. Izlasi
Lūkas 1:41–45, meklējot Elizabetes
liecību, kad viņa „tapa Svētā Gara
pilna” (Lūkas 1:41).

Pateicoties liecībai, ko Elizabete saņēma
no Svētā Gara, ko viņa jau saprata
par Mariju?

Izlasi Lūkas 1:46–49, meklējot, kā
Marija slavēja To Kungu.

Ievēro, ka 49. pantā Marija teica, ka Tas
Kungs ir darījis „lielas lietas” saistībā ar viņu. Vēlreiz izlasi Lūkas 1:34, 38, 45–46,
meklējot, ko Marija bija darījusi, kas ļāva Tam Kungam darīt „lielas lietas” saistībā
ar viņu.

Tāpat kā Caharijam, Elizabetei un Marijai bija savas lomas dievišķajā plānā, tā arī
mums ir svarīgas Tā Kunga nozīmētās lomas. No šī pieraksta mēs mācāmies: ja
mēs uzticīgi pildām mums Dieva dotās lomas, Viņš var darīt lielas lietas
mūsu dzīvē.
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3. Padomā par lomām, kuras Tas Kungs vēlas, lai tu pildītu Viņa iecerē,
un atbildi uz šādu jautājumu savā studiju dienasgrāmatā: Kas varētu

notikt tavā dzīvē, ja tu atbildētu Tam Kungam tā, kā to izdarīja Marija?

Prezidents Ezra Tafts Bensons liecināja par svētībām, kas gūstamas, ja nododam
savu dzīvi Dievam un uzticīgi tiecamies pildīt Viņa gribu: „Tie vīrieši un sievietes,
kas nodos savu dzīvi Dieva rokās, atklās, ka Viņš var paveikt viņu labā vairāk,
nekā viņi spētu paši saviem spēkiem. Viņš padziļinās viņu prieku, paplašinās viņu
sapratni, atdzīvinās viņu prātu, stiprinās viņu muskuļus, pacilās viņu garu, vairos
viņu svētības un iespējas, mierinās viņu dvēseli, palīdzēs iegūt draugus un

piepildīs ar mieru. Ikviens, kurš zaudēs savu dzīvību kalpošanā Dievam, atradīs mūžīgo dzīvi”
(„Jesus Christ—Gifts and Expectations”, Ensign, 1988. g. dec., 4. lpp.).

Lūkas 1:57–80
Piedzimst Jānis Kristītājs
Lūkas 1:57–80 ir paskaidrots, ka pēc tam, kad Elizabete bija dzemdējusi, Caharija
rakstiski apstiprināja, ka bērns jāsauc par Jāni. Vārds Jānis nozīmē „Jehova ir
žēlīgs”. Tajā brīdī viņš pēkšņi atguva runātspēju un pravietoja par Jēzus Kristus un
Jāņa misijām. Tad, kad mēs uzticīgi pildām mums dievišķi uzticētās lomas, kā to
darīja Caharija, Elizabete un Marija, Tas Kungs var darīt lielas lietas arī mūsu labā
un caur mums. Apdomā, kā tu vari pildīt savas lomas Tā Kunga plānā.

4. Savā studiju dienasgrāmatā, zem šīs dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es izstudēju Lūkas 1. nodaļu un pabeidzu šo stundu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu skolotāju:
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9. DAĻA: 3. DIENA

Lūkas 2. nodaļa
Ievads
Jāzeps un Marija devās uz Bētlemi, un tur piedzima Jēzus. Gani paklausīja eņģeļa
norādījumam — uzmeklēt jaundzimušo Jēzu, un tad viņi paziņoja par Jēzus
piedzimšanu citiem. Sīmeans svētīja Jēzu templī, un Anna dalījās savā liecībā par
to, ka bija dzimis Pestītājs. Jēzus „pieņēmās gudrībā, augumā un piemīlībā pie
Dieva un cilvēkiem” (Lūkas 2:52).

Lūkas 2:1–20
Jēzus dzimšana Bētlemē
Cik daudz tu zini par notikumiem, kas
saistīti ar Glābēja dzimšanu? Pārbaudi
sevi, izpildot tālāk doto uzdevumu.
Atzīmē, kurš apgalvojums ir patiess (P)
un kurš — nepatiess (N).

____ 1. Marija un Jāzeps devās uz
Bētlemi, lai samaksātu nodokļus.

____ 2. No Nacaretes līdz Bētlemei
Marijai un Jāzepam bija jānoiet
27 jūdzes (44 kilometri).

____ 3. Jaundzimušo Jēzu ielika
silītē, jo naktsmītnē nebija vietas.

____ 4. Gani sekoja zvaigznei, kas
aizveda viņus līdz silītei, kur
gulēja Jēzus.

____ 5. Bez Marijas un Jāzepa
pirmie cilvēki, kuri redzēja Jēzu,
saskaņā ar pierakstiem, bija gani.

____ 6. Eņģelis teica ganiem, lai viņi nestāsta nevienam par to, ko bija redzējuši.

Studējot Lūkas 2. nodaļu, meklē atbildes uz šiem jautājumiem, lai noskaidrotu, vai
esi atbildējis pareizi.

Izlasi Lūkas 2:1–5, meklējot, kāpēc Jāzeps un Marija devās uz Bētlemi.

Cēzars vēlējās reģistrēt jeb saskaitīt cilvēkus. Tas tika darīts nodokļu dēļ.

Atver Bībeles karti nr. 11 „Svētā Zeme Jaunās Derības laikos”, kas atrodas
Trīsrakstu sējuma pielikumā. Atrodi kartē Nacaretes un Bētlemes pilsētas.

Ievēro, ka „Bētleme atrodas aptuveni 85–90 jūdzes (137–145 km) uz dienvidiem no
Nacaretes, un, mērojot šo ceļu ar kājām, tas prasīja vismaz četras vai piecas dienas
un, iespējams, pat ilgāk, ņemot vērā Marijas stāvokli” (New Testament Student
Manual [Baznīcas izglītības sistēmas rokasgrāmata, 2014. g.], 143. lpp.).
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Apdomā, kādi, tavuprāt, būtu vispiemērotākie apstākļi pasaules Radītāja un Glābēja
piedzimšanai. Izlasi Lūkas 2:6–7, meklējot, kādos apstākļos piedzima Jēzus.

Izlasi Lūkas 2:8–14, meklējot, kā tika paziņots par Glābēja dzimšanu.

Ievēro, ka Lūkas 2:10 ir aprakstītas
sajūtas, kuras mēs varam pieredzēt,
pateicoties Glābēja piedzimšanai. Tu
vari pierakstīt savos Svētajos Rakstos
šādu patiesu principu: Pateicoties tam,
ka uz Zemes piedzima Glābējs, mēs
varam piedzīvot lielu prieku.

Turpinot studēt Lūkas 2. nodaļu, meklē
piemērus tam, kā zināšanas par Glābēja
piedzimšanu sniedza prieku citiem.

Izlasi Lūkas 2:15–20, atzīmējot vārdus
vai frāzes, kas norāda uz to, kā gani
atsaucās uz eņģeļa norādījumiem.

Ievēro, ka gani nekavējoties atsaucās
eņģeļa vēstij. Par ko gani saņēma liecību
jeb pārliecību, atsaucoties šai vēstij?

Pārlasi Lūkas 2:17–20, meklējot, ko gani
darīja pēc tam, kad bija saņēmuši liecību par Jēzu Kristu. Kāpēc, tavuprāt, gani
dalījās ar citiem tajā, ko bija piedzīvojuši un dzirdējuši?

1. Izpildi šos uzdevumus savā studiju dienasgrāmatā:

a. Pamatojoties uz to, ko mācījies no ganu rīcības, pabeidz doto principu: Kad
mēs iegūsim liecību par Jēzu Kristu, mēs vēlēsimies
____________________.

b. Padomā par kādu reizi, kad esi sajutis vēlmi dalīties ar citiem savā liecībā par
Jēzu Kristu un Viņa evaņģēliju. Uzraksti — kāpēc tev bija šāda vēlme.

Lūkas 2:21–39
Sīmeans un Anna paziņo, ka Jēzus būs pasaules Glābējs
Lūkas 2:21–24 mēs lasām, ka astoņas dienas pēc Jēzus piedzimšanas, saskaņā ar
jūdu likumu, Marija un Jāzeps stādīja Viņu priekšā templī (skat. 2. Mozus 13:2). Tajā
dienā divi cilvēki templī atpazina jaundzimušo Jēzu kā Mesiju.

Izlasi pierakstu par Sīmeanu Lūkas 2:25–32. (Frāze — „gaidīdams uz Israēla
iepriecināšanu” Lūkas 2:25 nozīmē — gaidīdams Mesijas atnākšanu.) Pēc tam izlasi
pierakstu par Annu Lūkas 2:36–38. Šajos abos pierakstos meklē, kā zināšanas par
Glābēja piedzimšanu sniedza viņiem prieku.

Kā Sīmeans un Anna liecināja par Jēzu Kristu?

Lūkas 2:34–35 mēs lasām, ka Sīmeans arī svētīja Mariju un Jāzepu. Džozefa Smita
veiktais tulkojums padara skaidrāku Sīmeana pravietojumu Marijai: „Jā, zobens
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spiedīsies caur Viņu, kas ievainos arī tavu dvēseli; lai daudzu siržu domas nāktu
zināmas” (skat. Joseph Smith Translation, Luke 2:35).

2. Savā studiju dienasgrāmatā paskaidro, kāpēc zināšanas par Glābēja
piedzimšanu ir sniegušas tev prieku. Tu vari dalīties šajā liecībā ar

kādu draugu vai ģimenes mājvakarā.

Saskaņā ar Lūkas 2:39, pēc tam, kad Marija un Jāzeps bija stādījuši Jēzu priekšā
templī, viņi atgriezās savās mājās Nacaretē.

Lūkas 2:40–52
Jaunais Jēzus pieņemas „gudrībā, augumā un piemīlībā pie Dieva un cilvēkiem”
Uzraksti, ko tu vēlētos pilnveidot sevī.
____________________

Kā zināšanas par to, kāds bija Jēzus,
kad Viņš bija tavā vecumā, varētu tev
palīdzēt kļūt par tādu personu, par
kādu tu vēlies būt?

Svētajos Rakstos ir ietverti tikai daži
aspekti par Jēzus jaunību, taču tie var
būt mums par lielu svētību un vadību,
cenšoties sevi pilnveidot. Izlasi Lūkas
2:40, meklējot, kā Lūka aprakstīja Jēzus
bērnību. Pēc tam

izlasi Lūkas 2:41–49, meklējot, ko Jēzus
darīja 12 gadu vecumā.

Kāpēc Jēzus uzkavējās templī? (Izlasi
Džozefa Smita tulkojums, Lūkas 2:46,
Svēto Rakstu ceļvedī
[scriptures.lds.org], meklējot, kā
Džozefa Smita veiktais tulkojums
paskaidro to, ko Jēzus darīja templī.)
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Tu vari noskatīties video „Young
Jesus Teaches in the Temple”

(„Jauneklis Jēzus māca templī”), (2:30)
no video sērijas The Life of Jesus Christ
Bible Videos, kas pieejams vietnē
LDS.org, kur atainots tas, kas notika,
kad Jāzeps un Marija atrada Jēzu
templī. Ja šis video nav pieejams, izlasi
Lūkas 2:48–50, meklējot, ko Jēzus sacīja
Marijai un Jāzepam, kad tie Viņu atrada.

Ko šis pieraksts atklāj par Jēzus
zināšanām jaunībā attiecībā uz Viņa dievišķo identitāti?

Attiecībā uz Jēzus Kristus jaunību, pravietis Džozefs Smits atklāja: „Jau zēna
gados Viņam piemita visa nepieciešamā gudrība, lai vadītu un pārvaldītu jūdu
valstību, un Viņš varēja pamatoti diskutēt ar visgudrākajiem un visizglītotākajiem
bauslības mācītājiem un teoloģijas doktoriem un likt viņu teorijām un
paradumiem izskatīties muļķīgiem, salīdzinot ar Viņam piemītošo gudrību; taču
Viņš bija tikai zēns, un Viņam pietrūka fiziska spēka, lai Sevi aizstāvētu, un Viņš

izjuta aukstumu, izsalkumu un varēja piedzīvot nāvi” (History of the Church, 6:608).

Izlasi Lūkas 2:51–52, meklējot, kādā ziņā Jēzus pieauga (skat. arī Džozefa Smita
tulkojums, Mateja 3:24–26 [Svēto Rakstu ceļvedī]).

Lūkas 2:52 mums tiek mācīts, ka Jēzus „pieņēmās gudrībā”. Šajā pantā mēs
mācāmies par trim jomām, kurās Viņš pieauga. Pieņemties „augumā” nozīmē —
fiziski pieaugt. Frāze „piemīlībā pie Dieva” attiecas uz garīgo labklājību, un frāze
„piemīlībā pie … cilvēkiem” attiecas uz sociālajām attiecībām. Tādējādi,
pamatojoties uz to, ko uzzinājām no šī panta, mēs varam mācīties šādu principu:
Mēs varam sekot Jēzus paraugam, kļūstot gudrākiem un pieaugot fiziski,
garīgi un sociāli.

Pārdomā šādus jautājumus:

• Kāpēc mums ir svarīgi attīstīties katrā no šīm četrām jomām?

• Kā tu esi ticis svētīts, cenšoties sekot Jēzus paraugam un pilnveidojoties
šajās jomās?

3. Pārzīmē šo tabulu savā studiju dienasgrāmatā. Pēc tam zem katras
kategorijas uzraksti mērķi savai personīgajai attīstībai un plānu, kā

tu rīkosies šī mērķa sasniegšanai nākamo nedēļu laikā.

Es varu sekot Jēzus paraugam, pieaugot …

Kategorija: Intelektuāli Fiziski Garīgi Sociāli

Mans mērķis un plāns, kā īstenot savu mērķi:
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4. Savā studiju dienasgrāmatā, zem šīs dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es izstudēju Lūkas 2. nodaļu un pabeidzu šo stundu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu skolotāju:

Atbildes uzdevumam, kurā bija jāatzīmē, vai apgalvojums ir patiess (P) vai nepatiess
(N): 1) patiess; 2) nepatiess; 3) patiess; 4) nepatiess; 5) patiess; 6) nepatiess.
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9. DAĻA: 4. DIENA

Lūkas 3.–4. nodaļa
Ievads
Jānis Kristītājs sludināja grēku nožēlošanu un liecināja par Mesijas atnākšanu. Jēzus
Kristus tika Jāņa kristīts un tad 40 dienas gavēja tuksnesī. Pēc ierašanās Galilejā
Jēzus pasludināja ļaudīm Nacaretē, ka Viņš ir Mesija. Cilvēki Nacaretē Viņu
noraidīja, un Viņš devās uz Kapernaumu, kur dziedināja slimos un izdzina
ļaunos garus.

Lūkas 3:1–22
Jānis Kristītājs pravieto par Jēzu Kristu
Velti kādu brīdi, lai apdomātu šādus jautājumus:

• Vai tevi kādreiz kāds ir ķircinājis vai izsmējis tādēļ, ka esi Baznīcas loceklis?

• Vai kāds jebkad ir jokojis par kaut ko, kam tu tici, vai apstrīdējis to, vai jokojis
par kādu standartu, saskaņā ar kuru tu centies dzīvot, vai apstrīdējis to?

• Vai ir bijušas svinības vai pasākumi, uz kuriem tu netiki uzaicināts vai kuros tu
neērti juties savas reliģijas dēļ?

Studējot Lūkas 3:1–22, meklē patiesu principu, kas var paskaidrot, kāpēc tie, kas
dzīvo saskaņā ar evaņģēliju, dažreiz var justies nošķirti no citiem.

Saskaņā ar Mozus bauslību, Ārona priesterības prezidējošo amatpersonu sauca par
augsto priesteri. Tomēr, pienākot Glābēja kalpošanas laikam, augstā priestera amats
bija kļuvis samaitāts. Augstais priesteris bija arī tautas politiskais vadītājs, taču
tolaik šajā amatā cilvēkus neizvēlējās Dievs. Tos izvēlējās cilvēki, piemēram, Hērods
un citi romiešu ierēdņi (skat. Bible Dictionary, „High priest”).

Izlasi Lūkas 3:2–6, meklējot 2. pantā, ko Dievs uzrunāja augsto priesteru vietā.

Apkopo, ko Jānis Kristītājs mācīja ļaudīm Lūkas 3:3–6. (Papildu informāciju par to,
ko Jānis mācīja, lasi Džozefa Smita tulkojums, Lūkas 3:4–11 [Svēto Rakstu ceļvedī].)
____________________

Jāņa dienās daži cilvēki uzskatīja, ka tāpēc, ka viņi bija Ābrahāma pēcnācēji, viņi
bija labāki vai Dieva vairāk mīlēti, nekā tie, kas nepiederēja pie Israēla tautas. Šo
situāciju varētu pielīdzināt mūsdienām, kad daži cilvēki domā, ka dosies uz
Debesīm tikai tāpēc, ka ir Baznīcas locekļi.

Izlasi Lūkas 3:7–9, meklējot, ko Jānis mācīja jūdiem darīt, lai viņi iegūtu glābšanu.
(9. pantā augļi simbolizē mūsu izdarīto izvēļu sekas.)

Ievēro, kas, saskaņā ar 9. pantu, notiks ar tiem, kas nenesīs „labus augļus” jeb
nedzīvos taisnīgi.

Lūkas 3:10–15 mēs lasām, ka Jānis mācīja konkrētām grupām piederīgus jūdus par
to, kā viņi var nest labus augļus, dzīvojot taisnīgi. Jāņa kalpošana bija ļoti īpaša, un
daži domāja, ka viņš varētu būt Mesija.
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arābu zemnieki atdala kviešus no pelavām

Izlasi Lūkas 3:16–17, meklējot, ko, pēc Jāņa vārdiem, Mesija darīs, kad Viņš
ieradīsies.

Frāze „jūs kristīs ar Svēto Garu un uguni” (Lūkas 3:16) attiecas uz attīrošo un
svētījošo ietekmi, ko dod Svētā Gara dāvanas saņemšana. Pravietis Džozefs Smits
mācīja: „Cilvēkam ir jāatdzimst no ūdens un no Gara, lai nokļūtu Dieva valstībā”
(Baznīcas prezidentu mācības: Džozefs Smits [2010. g.], 90. lpp.).

Lai labāk izprastu Lūkas 3:17, ir noderīgi saprast, kā notiek kviešu atdalīšana no
pelavām.

Pēc kviešu nopļaušanas un nokulšanas
(kad grauds ir atdalīts no pārējās auga
daļas) zemnieks graudus vētī. Vētīšana
ir sena metode, ko pielietoja kviešu
graudu atdalīšanai no pelavām un
sēnalām (grauda cietā apvalka). Vētītājs
lietoja lielu liekšķeri vai koka dakšas, lai
nokultos kviešus sviestu gaisā. Vēja
brāzmas aiznesa vieglās, nevēlamās
pelavas, un smagākie kviešu graudi
sabira uz kuļamklona.

Ko Jāņa līdzībā varētu simbolizēt kvieši?
____________________

Ko simbolizē pelavas?
____________________

Viena svarīga doktrīna, kas tiek mācīta
Lūkas 3:16–17, ir šāda: Jēzus Kristus
nošķir taisnīgos no ļaunajiem.

1. Savā studiju dienasgrāmatā atbildi uz jautājumiem:

a. Lai arī galīgā taisnīgo atdalīšana no ļaunajiem notiks tiesas dienā, kā
sekošana Jēzum Kristum un dzīvošana saskaņā ar Viņa evaņģēliju var
veicināt to, ka Viņa mācekļi jau tagad tiek atdalīti no visa netaisnīgā?

b. Kāpēc mums ir jāsaprot, ka, tiecoties sekot Jēzum Kristum un dzīvojot
saskaņā ar Viņa evaņģēliju, mēs varam justies vai būt atdalīti no citiem?

Lūkas 3:18–22 ir rakstīts, ka Jēzus atnāca pie Jāņa Kristītāja, lai taptu viņa kristīts
(skat. arī Mateja 3:13–17). Vēlāk Hērods ieslodzīja Jāni Kristītāju cietumā.

Lūkas 3:23–38
Tiek doti Jēzus raduraksti
Lūkas 3:23–38 Lūka nosauca Jēzus radurakstus, kas sniedz informāciju par tiešu jeb
precīzu Jēzus asinslīniju. Viņš arī liecināja, ka Jāzeps bija, „kā mēdza domāt”, (ne
īstais) tēvs Jēzum (Lūkas 3:23).
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Lūkas 4:1–13
Jēzus tuksnesī tiek Sātana kārdināts
Lūkas 4:1–13 ir stāstīts par to, kā Jēzus 40 dienas gavēja tuksnesī un noraidīja
Sātana kārdinājumus (skat. arī Mateja 4:1–11).

Lūkas 4:14–30
Jēzus paziņo, ka Viņš ir Mesija
Apdomā šos vārdus: bēdu sagrauzts, satriekts, cietumnieks, nabags un akls. Vai kādreiz
ir bijis tā, ka kāds vai vairāki no šiem vārdiem ir raksturojuši to, kā tu juties?
Studējot Lūkas 4:14–30, meklē vārdus, kas māca, ka Jēzus tika sūtīts, lai dziedinātu
bēdu sagrauztos un atbrīvotu sagūstītos.

Lūkas 4:14–17 mēs lasām, ka pēc tam, kad Jēzus atgriezās no tuksneša, kur Viņš
gavēja un tika kārdināts, Viņš sāka sludināt Galilejas sinagogās. Neilgi pēc tam Viņš
atgriezās Savā dzimtajā pilsētā Nacaretē. Tur Viņš piecēlās kādā sinagogā, lai lasītu
no Jesajas grāmatas, kurā ir pravietots par Mesijas dievišķo misiju.

Izlasi Lūkas 4:18–20, meklējot, ko, saskaņā ar Jesajas vārdiem, Mesija darīs ļaužu
labā. Tu vari atzīmēt to, ko atrodi.

Izlasi Lūkas 4:21, meklējot, ko Jēzus teica par rakstvietu, ko bija nolasījis.

Sakot, ka Jesajas pravietojums ir piepildīts, Jēzus paziņoja, ka Viņš ir pravietojumā
minētais Mesija. Tu vari pierakstīt savos Svētajos Rakstos šādu doktrīnu: Jēzus
Kristus tika sūtīts, lai dziedinātu salauztas sirdis un atbrīvotu tos, kas ir
garīgi sagūstīti.

No tā, ko tu zini par Glābēja kalpošanu, ko Viņš izdarīja, lai tiktu piepildīts šis
pravietojums? ____________________

2. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz jautājumu:
Kādas pieredzes tev ir bijušas, kas tev ir apliecinājušas, ka Jēzus

Kristus mūsdienās turpina mūs dziedināt un atbrīvot?

Izlasi Lūkas 4:22, meklējot, kā Nacaretes iedzīvotāji reaģēja uz Jēzus paziņojumu,
ka Viņš bija ilgi gaidītais Mesija.

Lūkas 4:23 mēs lasām, ka Jēzus zināja, ka Nacaretes iedzīvotāji metīs Viņam
izaicinājumu — pierādīt, ka Viņš ir Mesija, atkārtojot brīnumus, ko Viņš bija
paveicis Kapernaumā. Jēzus atbildēja, citējot divus Svēto Rakstu stāstus, lai mācītu
viņiem ticības principu.
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Elija, atraitne no Sareptas un viņas dēls

Izlasi Lūkas 4:24–27, meklējot šos divus
stāstus, uz kuriem Jēzus atsaucās. Tu
vari izlasīt stāstu par Eliju un atraitni no
Sareptas 1. Ķēniņu 17:1–16 un stāstu
par Naamanu un Elīsu 2. Ķēniņu
5:1–14. Īpašu uzmanību pievērs tam, ko
atraitne un Naamans darīja, lai parādītu
savu ticību.

Kā atraitne no Sareptas un Naamans
izrādīja ticību? ____________________

Ir svarīgi zināt, ka Vecās Derības
pravieši Ēlija (Elija) un Elīsa darīja
brīnumus cilvēkiem, kas nebija israēlieši
(citticībniekiem). Jēzus mācīja
Nacaretes iedzīvotājiem: lai arī Israēlā
bija atraitnes un spitālīgie, brīnumus
pieredzēja divi citticībnieki, jo viņiem
bija ticība un viņi pieņēma Dieva
praviešus.

Tā kā daudziem Nācaretes ļaudīm nebija ticības Jēzum, Viņš tur veica pavisam
nedaudz brīnumu (skat. Mateja 13:54–58; Marka 6:1–6). Mēs varam mācīties
svarīgu principu par ticību, kad Nācaretes iedzīvotājus pretstatam Sareptas atraitnei
un Naamanam: Kad izrādām savu ticību Jēzum Kristum, mēs varam pieredzēt
brīnumus.

Salīdzini un pretstati
Svēto Rakstu rakstvietu bieži vien var saprast labāk, kad to ar kaut ko salīdzina vai kaut kam
pretstata. Līdzību un atšķirību ievērošana starp mācībām, cilvēkiem vai notikumiem var palīdzēt
skaidrāk saskatīt evaņģēlija patiesības.
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Naamans un Elijas kalps

3. Savā studiju
dienasgrāmatā izveido

sarakstu ar to, kā mēs varam izrādīt
savu ticību Jēzum Kristum kā savam
Glābējam. Pārlasi Lūkas 4:18 un
apdomā, kā tev vajadzētu izrādīt
ticību Jēzum Kristum, lai tu saņemtu
šajā pantā minētās svētības.

Izlasi Lūkas 4:28–30, meklējot, kā
cilvēki sinagogā reaģēja uz Jēzus sacīto.

Apdomā, kā šis stāsts ilustrē to, kā Jēzus
Kristus atdalīs ļaunos no taisnīgajiem
(skat. Lūkas 3:17).

Lūkas 4:31–44
Jēzus izdzen ļaunus garus un
dziedina slimos
Izlasi Lūkas 4:31–44, meklējot, kā
Kapernaumas iedzīvotāju reakcija
atšķīrās no Nācaretes iedzīvotāju
reakcijas.

Kā šie stāsti ilustrē principu — kad mēs
izrādām savu ticību Jēzum Kristum, mēs
varam saņemt Viņa svētības?

4. Noslēdz šīs dienas
studijas, ierakstot savā

studiju dienasgrāmatā savu liecību par Jēzu Kristu kā Glābēju un par svētībām,
kuras tu esi pieredzējis, izrādot ticību Viņam.

5. Savā studiju dienasgrāmatā, zem šīs dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es izstudēju Lūkas 3.–4. nodaļu un pabeidzu šo stundu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu skolotāju:
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10. DAĻA: 1. DIENA

Lūkas 5. nodaļa
Ievads
Pēteris, Jēkabs un Jānis bija zvejnieki, taču pēc tam, kad viņi ar Glābēja palīdzību
brīnumainā kārtā noķēra daudz zivju, viņi pameta visu, lai sekotu Glābējam, un
kļuva par cilvēku zvejniekiem. Jēzus izdziedināja lepras slimnieku un paralizētu
vīru. Viņš aicināja Mateju kļūt par mācekli un mācīja to, ka Viņš ir nācis piesaukt
grēciniekus nožēlot grēkus. Vēl Jēzus mācīja līdzību par jauna vīna liešanu vecos
traukos.

Lūkas 5:1–11
Tas Kungs aicina Pēteri, Jēkabu un Jāni kļūt par cilvēku zvejniekiem
Apdomā šādus jautājumus: Kad tev kāds ir lūdzis kaut ko izdarīt, un tu nezināji
visus iemeslus, kāpēc tas ir jādara? Kāpēc varētu būt grūti sekot norādījumiem,
neizprotot to iemeslus?

Kuriem Baznīcas vadītāju padomiem vai Tā Kunga baušļiem dažiem jauniešiem
varētu būt grūti paklausīt, ja viņi pilnībā neizprot to iemeslus?
____________________

Studējot Lūkas 5:1–11, meklē principus,
kas varētu palīdzēt, kad tu pilnībā
neizproti, kāpēc tev nepieciešams
ievērot Baznīcas vadītāju padomu vai
kādu Tā Kunga bausli.

Izlasi Lūkas 5:1–5, meklējot, ko Glābējs
lika darīt Pēterim (kurš šeit tiek saukts
par Sīmani; skat. Lūkas 5:8), kad Viņš
bija beidzis sludināt. Ģenecaretes ezers
(skat. Lūkas 5:1) ir Galilejas jūra, un
frāze „izmet savus tīklus” 4. pantā
norāda uz tīklu izmešanu nolūkā noķert zivis. Tu vari atzīmēt 5. pantā, kā Pēteris
atbildēja uz Glābēja lūgumu.

Ko Pētera iepriekšējā zvejošanas pieredze varēja likt viņam nodomāt, kad Glābējs
teica viņam vēlreiz izmest tīklus?

Izlasi Lūkas 5:6–9, meklējot, kas notika, kad Pēteris darīja tā, kā Tas Kungs bija
lūdzis. Tu vari atzīmēt tos vārdus un frāzes, kas parāda, kāpēc mums būtu jādara
tas, ko Tas Kungs mums lūdz, pat ja nesaprotam iemeslu.

Viens princips, ko mēs varam mācīties no šī stāsta, ir šāds: ja mēs darām to, ko Tas
Kungs mums lūdz, pat ja nesaprotam iemeslu, Viņš var sniegt lielākas
svētības, nekā mēs varam sagaidīt. Tu vari uzrakstīt šo principu savos Svētajos
Rakstos, līdzās Lūkas 5:3–9.

Kā dzīvošana saskaņā ar šo principu prasa no mums paļāvību uz Jēzu Kristu?

Elders Ričards G. Skots no Divpadsmit apustuļu kvoruma teica:
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„Šajā dzīvē mēs iegūstam pilnīgas paļaušanās pieredzi — paļaušanos uz Jēzu
Kristu, paļaušanos uz Viņa mācībām, paļaušanos uz savām spējām Svētā Gara
vadībā paklausīt šīm mācībām, lai gūtu laimi tagad un mērķtiecīgi tiektos iegūt
augstāko laimi mūžīgajā esamībā. Paļauties nozīmē — labprātīgi paklausīt,
nezinot no paša sākuma, kādas būs beigas (skat. Sal. pam. 3:5–7). Lai paļāvība
nestu augļus, jūsu ticībai Tam Kungam jābūt daudz spēcīgākai un izturīgākai,

nekā jūsu pārliecībai par pašu personīgajām sajūtām un pieredzi.

Izrādīt ticību nozīmē — paļauties, ka Tas Kungs zina, ko Viņš dara ar jums, un ka Viņš spēj
paveikt to jūsu mūžīgajam labumam, pat ja jūs nesaprotat, kā Viņš to varētu izdarīt” („Trust in
the Lord”, Ensign, 1995. g. nov., 17. lpp.).

1. Savā studiju dienasgrāmatā atbildi uz jautājumiem:

a. Kā tu vari attīstīt tādu paļāvību uz Jēzu Kristu, ko raksturoja elders Skots?

b. Kad tu vai tava ģimene ir saņēmusi lielākas svētības par gaidītajām, tāpēc ka
sekojāt Tā Kunga norādījumiem pat tad, kad pilnībā neizpratāt to iemeslus?

Uz papīra lapas uzraksti Tā Kunga padomu vai pavēles, kurām tu varētu paklausīt
ar lielāku paļāvību arī tad, ja pilnībā neizproti to iemeslus. (Ja tev ir pieejama
brošūra Jaunatnes morāles stiprināšanai [2012. g.], tu vari tajā smelties idejas.)
Novieto šo papīra lapu tādā vietā, kur tā tev atgādinās par tavu mērķi — darīt to, ko
Tas Kungs prasa.

Lūkas 5:10–11 mēs lasām, ka Pēteris, Jēkabs un Jānis pameta savas zveju laivas, lai
sekotu Jēzum.

Lūkas 5:12–26
Jēzus dziedina kādu lepras slimnieku un triekas ķertu vīru
Ko varētu izmantot, lai dziedinātu slimu
vai savainotu cilvēku vai tam palīdzētu?

Izņemot fizisku slimību vai
ievainojumu, no kā vēl cilvēkam var būt
nepieciešamība tapt dziedinātam?
____________________

Studējot Lūkas 5:12–25, meklē
principus, kas māca — ko tu vari darīt,
lai palīdzētu sev un citiem saņemt
nepieciešamo dziedinājumu.

Meklē Svētajos Rakstos salīdzinājumus un pretstatus
Svētajos Rakstos bieži tiek salīdzinātas vai pretstatītas idejas, notikumi un cilvēki. Šie
salīdzinājumi un pretstati palīdz ilustrēt un uzsvērt evaņģēlija principus. Meklē salīdzinājumus un
pretstatus atsevišķos pantos un nodaļās, kā arī vairākās nodaļās un grāmatās. Piemēram, lasot
par to, kā Glābējs dziedināja divus cilvēkus Lūkas 5:12–25, ievēro līdzīgo un atšķirīgo šajās
dziedināšanās.
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2. Lūkas 5:12–25 mēs lasām par to, kā Glābējs dziedina divus cilvēkus.
Viens vīrs sirga ar spitālību, bet otrs bija triekas ķerts jeb paralizēts.

Izlasi Lūkas 5:12–15 un Lūkas 5:17–25 un salīdzini šos divus stāstus. Savā
studiju dienasgrāmatā uzzīmē tabulu, līdzīgu tālāk dotajai, un ieraksti, kas šīm
divām dziedināšanām ir kopīgs un kas — atšķirīgs.

Kopīgais Atšķirīgais

Apdomā, kāda loma bija ticībai katrā no šiem stāstiem. Tu vari atzīmēt frāzi
„redzēdams viņu ticību” Lūkas 5:20. Glābējs apliecināja to cilvēku ticību, kas atveda
pie Viņa triekas ķerto vīru.

Džozefa Smita veiktais tulkojums palīdz mums labāk saprast jautājumu, ko Jēzus
uzdeva Lūkas 5:23: „Vai, lai piedotu grēkus, ir nepieciešams lielāks spēks, nekā lai
liktu slimajam piecelties un staigāt?” (skat. Joseph Smith Translation, Luke 5:23).
Uzdodot šo jautājumu, Jēzus Kristus mācīja, ka Viņam ir spēks dziedināt gan fiziski,
gan garīgi.

Ko tu vari mācīties no šiem pierakstiem attiecībā uz to, kā mēs varam tapt
dziedināti un kā varam palīdzēt citiem tapt dziedinātiem?

No šiem pierakstiem mēs varam mācīties: kad mēs izrādām ticību un nākam pie
Glābēja, Viņš var mūs dziedināt, un mēs varam palīdzēt citiem nākt pie
Glābēja, lai viņi varētu tikt dziedināti. Tu vari uzrakstīt šos principus savos
Svētajos Rakstos, līdzās Lūkas 5:12–25.

Dziedināšana nebūt nenozīmē, ka Glābējs atbrīvos mūs no vājībām. Dziedināšana
var nozīmēt arī to, ka Viņš mums sniegs drosmi, ticību, mierinājumu un mieru, kas
mums ir nepieciešams, lai izturētu vai pārvarētu savas vājības.

Apdomā padomu, ko ir devis elders Deivids A. Bednārs no Divpadsmit apustuļu
kvoruma:

„Taisnīgums un ticība nešaubīgi ir īstie instrumenti, lai gāztu kalnus, ja kalnu
gāšana īsteno Dieva nolūku un ir saskaņā ar Viņa gribu. Taisnīgums un ticība
nešaubīgi ir īstie instrumenti, lai dziedinātu slimo, nedzirdīgo vai klibo, ja šī
dziedināšana īsteno Dieva nolūku un ir saskaņā ar Viņa gribu. Tādējādi pat ar
stingru ticību daudzi kalni netiks gāzti. Un ne visi slimie un vārgie tiks dziedināti.
Ja visa veida pretestība tiktu samazināta, ja viss ļaunums izzustu, tad Tā Kunga

ieceres galvenie mērķi tiktu sagrauti.

Daudzas mācības, kas mums ir jāapgūst mirstīgajā dzīvē, mēs varam saņemt tikai caur savām
pieredzēm un dažreiz — ciešanām. Un Dievs sagaida un uzticas mums, ka mēs ar Viņa palīdzību
stāsimies pretī pārejošām mirstīgās dzīves nelaimēm, lai mēs varētu iemācīties to, kas mums ir
jāiemācās, un beigās kļūt par tādiem, kādiem mums ir jākļūst mūžībā” („That We Might ‘Not …
Shrink’ [M&D 19:18]” [BIS svētbrīdis jaunajiem pieaugušajiem, 2013. g. 3. martā], lds.org/
broadcasts).
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3. Padomā par vājībām, no kurām cilvēki varētu būt jādziedina. Savā
Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz vienu vai vairākiem

jautājumiem:

a. Kā tu varētu palīdzēt atvest cilvēkus pie Glābēja, lai viņi saņemtu Viņa
dziedinošo spēku?

b. Kad tu vai kāds tev pazīstams cilvēks ir ticis dziedināts, pateicoties tam, ka
izrādīja ticību Glābējam?

c. Kad tu esi novērojis to, ka kāds cilvēks atved kādu pie Tā Kunga, lai saņemtu
Glābēja dziedinošo spēku?

Apdomā, ko tu vari darīt, lai izrādītu lielāku ticību Jēzum Kristum, lai saņemtu
dziedinājumu, piedošanu vai mierinājumu. Tāpat padomā par to, kā tu varētu
atvest kādu draugu vai citu cilvēku pie Glābēja.

Lūkas 5:27–35
Rakstu mācītāji un farizeji jautā Jēzum, kāpēc Viņš ēd kopā ar muitniekiem un
grēciniekiem
Izlasi Lūkas 5:27–28 un sameklē Glābēja aicinājumu Matejam (kurš šeit tiek saukts
par Leviju; skat. Mateja 9:9).

Kas tevi pārsteidz tajā, kā Matejs atsaucās Glābēja aicinājumam?

Matejs bija muitnieks, proti, viņš vāca nodokļus no citiem jūdiem Romas valdībai.
Jūdi lielākoties ienīda muitniekus un uzskatīja viņus par izstumtajiem un
grēciniekiem. Lūkas 5:29–35 mēs lasām: kamēr Jēzus ēda kopā ar Mateju un
pārējiem, rakstu mācītāji un farizeji nosodīja Viņu par to, ka Viņš ēda kopā ar
grēciniekiem. Jēzus mācīja, ka Viņš nāca piesaukt grēciniekus nožēlot grēkus.

Padomā par to, kā Glābējs izturētos pret tiem taviem skolasbiedriem, kas jūtas
vientuļi vai izstumti. Apdomā, kā tu varētu, līdzīgi tam, kā to darīja Jēzus,
nepazeminot savus standartus, draudzēties ar tiem, kas ir vientuļi vai jūtas izstumti
vai kuri tiek uzskatīti par nepopulāriem.

Lūkas 5:36–39
Jēzus stāsta līdzību par jaunu vīnu vecos traukos
Glābējs lietoja līdzību, lai mācītu rakstu mācītājus un farizejus. Izlasi Lūkas 5:36–39,
meklējot, kādus priekšmetus Glābējs izmantoja, mācot Savu līdzību. Tu vari atzīmēt
tos savos Svētajos Rakstos.

Iedomājies, ka caurs vai saplēsts, vecs apģērba gabals tiek salāpīts ar jaunu apģērba
gabalu. Jaunais ielāps var nepiestāvēt vecajam apģērbam, vai jaunais ielāps pēc
mazgāšanas var sarauties, izveidojot lielāku caurumu nekā iepriekš. Līdzīgi ir ar
Jēzus Kristus evaņģēliju — tas nebija tikai ielāps vecajai ticībai un paradumiem, bet
gan pilnīga patiesības atjaunošana.

Lūkas 5:37 minētie trauki ir ādas trauki jeb vīna maisi. Jauna āda ir mīksta un
lokana, turpretī veca āda ir cieta un trausla.
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Vīna ādas trauks

Jauno vīnu raudzējot ādas traukos, to
iekšpusē veidojās gāzes, kas lika
traukam izstiepties. Tas varēja izraisīt
veco, trauslo vīna ādas trauku
pārplīšanu. Šajā līdzībā jaunais vīns
simbolizē Glābēja mācības un
evaņģēliju, bet vecais vīns simbolizē
farizeju paradumus, tradīcijas un
uzskatus, kā tas bija noteikts Mozus
bauslībā.

Kādā ziņā rakstu mācītājus un farizejus,
ko Jēzus mācīja, var salīdzināt ar
„vecajiem traukiem”?

Apdomā, kā „jaunie trauki” var
simbolizēt tos cilvēkus, kuri ir pazemīgi
un gatavi mainīties, lai pieņemtu
Glābēju un Viņa mācības. Viens
princips, ko mēs varam mācīties no šīs
Glābēja līdzības, ir šāds: lai pieņemtu
Glābēju un Viņa evaņģēliju, mums ir jābūt pazemīgiem un gataviem
mainīties.

4. Lai labāk izprastu šo principu, pārlasi Lūkas 5. nodaļu. Meklē tālāk
norādīto tipu cilvēkus un atklāto uzraksti savā studiju

dienasgrāmatā:

a. Cilvēki ar „nocietinātu” un nepiekāpīgu attieksmi pret Glābēju un Viņa
mācībām.

b. Cilvēki, kas bija pazemīgi, gatavi mainīties un augt, sekojot Glābējam.

5. Savā studiju dienasgrāmatā, zem šīs dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es izstudēju Lūkas 5. nodaļu un pabeidzu šo stundu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu skolotāju:
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10. DAĻA: 2. DIENA

Lūkas 6:1 – 7:18
Ievads
Jēzus mācīja, cik svarīgi ir darīt labu citiem, tai skaitā sabatā. Pavadījis nakti, lūdzot
Dievu, Viņš aicināja Divpadsmit apustuļus un tad mācīja viņus un lielu ļaužu pulku.
Viņš arī dziedināja virsnieka kalpu un uzcēla no miroņiem atraitnes dēlu.

Lūkas 6. nodaļa
Jēzus dziedina sabatā, izrauga Divpadsmit apustuļus un māca lielu ļaužu pulku
Iedomājies, ka Baznīcas sanāksmē, svētdienā, tu dzirdi paziņojumu par kalpošanas
nepieciešamību kādai kaimiņos dzīvojošai ģimenei. Pēc šī paziņojuma tu nejauši
izdzirdi šādus izteikumus:

• „Šai ģimenei pēdējā laikā ir nācies daudz ko pārciest. Es ar prieku palīdzēšu, kā
vien spēšu.”

• „Pēc kalpošanas vajadzētu būt uzkodām; ja to nebūs, tad es neiešu.”

• „Es īsti negribu iet, taču man noderētu palīdzība kalpošanas projektā, ko es
organizēju nākamnedēļ, tāpēc man droši vien vajadzētu tagad palīdzēt.”

• „Ja mans draugs ies, tad es iešu.”

1. Savā studiju dienasgrāmatā uzraksti, ko iepriekš minētie izteikumi
liecina par iemesliem, kādēļ cilvēki kalpo.

Padomā par kalpošanas iespējām, kādas tev ir bijušas, un to, kā tu juties kalpojot.
Studējot Lūkas 6.–7. nodaļu, meklē principus, kas tev var palīdzēt kalpot jēgpilnāk.

Kamēr Jēzus bija Galilejā Savas kalpošanas sākumā, Viņš sabatā dziedināja cilvēku
ar nokaltušu roku (skat. Lūkas 6:6–10), pavadīja nakti lūgšanās un aicināja
Divpadsmit apustuļus (skat. Lūkas 6:12–13). Tad Viņš sāka mācīt viņus un „lielu
ļaužu daudzumu” (Lūkas 6:17) par to, kā saņemt debesu balvas. Šis sprediķis
Lūkas 6. nodaļā bieži tiek dēvēts par Līdzenuma sprediķi un ir ļoti līdzīgs Kalna
sprediķim Mateja 5.–7. nodaļā. „Ir atšķirīgi uzskati par to, vai Kalna sprediķis, ko
pierakstījis Matejs, un Līdzenuma sprediķis, ko pierakstījis Lūka, bija tie paši vai
dažādi notikumi. Tomēr Lūkas pieraksta hronoloģiskā secība un konteksts, šķiet,
norāda uz to, ka Lūkas 6. nodaļā un Mateja 5.–7. nodaļā ir pierakstīts viens un tas
pats sprediķis” (New Testament Student Manual [Baznīcas izglītības sistēmas
rokasgrāmata, 2014. g.], 152.–153. lpp.; skat. arī Svēto Rakstu ceļvedis, „Kalna
sprediķis”; Evaņģēliju saskaņa). (Piezīme! Daudz no tā, kas rakstīts Lūkas 6. nodaļā,
tika apskatīts, kad tu studēji Mateja 5.–7. nodaļu; 10:1–4 un Marka 3:1–6.)

Izlasi Lūkas 6:19 un sameklē, ko Jēzus izdarīja cilvēku labā, pirms sāka viņus mācīt.

Pēc tam izlasi Lūkas 6:31, meklējot Jēzus padomu Saviem mācekļiem.

Kā tas, ka mēs atceramies, ka mums pret citiem būtu jāizturas tā, kā vēlamies, lai
pret mums izturētos, ietekmē to, kā tu izturies pret cilvēkiem?

Izlasi Lūkas 6:32–35, meklējot papildus padomu, ko Jēzus deva Saviem mācekļiem
par to, kā mīlēt citus cilvēkus un kalpot tiem. Tu vari atzīmēt 35. pantā to, kāda
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atmaksa mums būtu jāsagaida par laba darīšanu citiem. Ievēro, ko Tas Kungs
apsolīja tiem, kas dara citiem labu, negaidot neko pretī.

Viens princips, ko mēs varam mācīties no šiem pantiem, ir šāds: ja mēs darām
citiem labu, negaidot atmaksu, mūsu alga būs liela un mēs būsim
Visuaugstākā bērni.

Ievēro frāzi „jūs būsit Visuaugstākā bērni” (35. pantā). Lai arī mēs visi esam Dieva
bērni, tie, kas dara citiem labu, kā to darīja Kristus, piepilda savu dievišķo
potenciālu, kļūstot līdzīgi mūsu Debesu Tēvam. Padomā par to, kā kalpošana
citiem, negaidot neko pretī, var palīdzēt cilvēkam kļūt līdzīgākam Kristum.

Izlasi Lūkas 6:36–38, meklējot Jēzus dotos piemērus tam, kā mēs varam darīt labu
citiem. Ievēro, ka Jēzus apsolīja, ka tie cilvēki, kas izrāda citiem žēlastību, kas
atturas no citu cilvēku netaisnīgas tiesāšanas un citiem piedod, saņems Dieva
žēlastību.

Vai tu kādreiz esi mēģinājis ielikt kastē vai somā vairāk mantu, nekā tajā var ietilpt?
Lūkas 6:38 ir aprakstīts, cik daudz mums tiks dots par to, ka darām labu, ar
vārdiem: „pilnu, saspaidītu, sakratītu un pārpārim ejošu mēru”. Kā šie vārdi
raksturo to, kā Debesu Tēvs apbalvo mūs, kad mēs dodam citiem?

Viens patiess princips, ko mēs varam mācīties no Lūkas 6:38, ir šāds: kad mēs
dāsni dodam citiem, Debesu Tēvs svētī mūs vēl dāsnāk. Tu vari uzrakstīt šo
principu blakus 38. pantam.

2. Padomā par to, kā mēs varam būt dāsni, dodot citiem. Pēc tam savā
studiju dienasgrāmatā atbildi uz jautājumiem:

a. Kad tu vai kāds tev pazīstams cilvēks ir bijis dāsns pret citiem?

b. Kā Tas Kungs svētīja tevi vai kādu, ko pazīsti, par dāsnu došanu citiem?

c. Ko tu darīsi, lai būtu dāsnāks pret citiem?

Viens veids, ko tu varētu apdomāt, kā būt dāsnākam pret citiem, ir gavēņa likuma
ievērošana, maksājot gavēņa ziedojumus. Iespējams, tavi vecāki jau maksā gavēņa
ziedojumus no jūsu ģimenes budžeta, taču, ja vari, arī tu vari ziedot. Tiecoties būt
dāsnāks pret citiem, meklē Tā Kunga palīdzību, lai kalpotu tā, kā Viņš to darīja.

Lūkas 7:1–10
Jēzus dziedina virsnieka kalpu
Lūkas 7:1 mēs lasām, ka pēc tam, kad Jēzus bija mācījis ļaužu pulku, Viņš iegāja
Kapernaumā. Izlasi Lūkas 7:2–5, izzinot, kurš meklēja Jēzus palīdzību, uzzinājis, ka
Viņš ir ieradies pilsētā.
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Kapernaumas sinagogas drupas, kas
datējamas ar m. ē. ceturto vai piekto
gadsimtu.

Centurions bija romiešu karaspēka
virsnieks, kura pavēlniecībā bija
50–100 vīru. Jūdi parasti izjuta nepatiku
pret centurioniem, tāpēc ka viņi
pārstāvēja romiešu politisko un militāro
varu pār jūdiem un viņu zemi. Tomēr šis
virsnieks bija laipns pret jūdiem.

Izlasi Lūkas 7:6–10 un apdomā, kā šis
virsnieks izrādīja lielu ticību Jēzum
Kristum un kā šī ticība tika atalgota.

No šī pieraksta mēs mācāmies:
pielietojot ticību Jēzum Kristum,
mēs varam palīdzēt svētīt citu
cilvēku dzīvi. Tu vari uzrakstīt šo principu līdzās Lūkas 7:10.

Lūkas 7:11–18
Jēzus uzmodina no miroņiem atraitnes dēlu
Nākamajā dienā pēc virsnieka kalpa dziedināšanas Glābējs paveica vēl vienu
brīnumu. Izlasi Lūkas 7:11–12, meklējot, ko Jēzus un Viņa mācekļi sastapa, kad
pietuvojās pilsētai — ar nosaukumu Naine.

Saskaņā ar 12. pantu, kāpēc šī jaunekļa
nāve bija īpaši sāpīga šai sievietei?

Šī sieviete bija zaudējusi nāvē ne tikai
savu dēlu, bet arī agrāk — savu vīru.
Papildus lielajām bēdām, ko viņa droši
vien izjuta, viņai, iespējams, vairs nebija
neviena apgādnieka.

Izlasi Lūkas 7:13–15, pievēršot
uzmanību tam, ko Glābējs izdarīja, kad
redzēja šo sievieti sērojam. Zārks šajā
gadījumā nozīmē karkasu, uz kura tika novietots cilvēka ķermenis.

Saskaņā ar 13. pantu, kāpēc Jēzus dziedināja šīs sievietes dēlu? Ievēro, ka atraitne
nelūdza Viņam dziedināt savu dēlu, taču Viņš redzēja viņas vajadzības un palīdzēja
tajās. Ir svarīgi saprast, ka šis vīrs netika augšāmcelts; viņš kādu dienu atkal nomira.
Jēzus Kristus bija pirmais, kurš augšāmcēlās.

Ja iespējams, noskaties video „The Widow of Nain” (Naines atraitne) (2:22)
no cikla The Life of Jesus Christ Bible Videos vietnē LDS.org, pievēršot vērību

tam, ka Glābējs kalpoja šai sievietei, kaut arī viņa neprasīja Viņa palīdzību.

Padomā, kādas būtu tavas sajūtas, ja tu būtu šīs atraitnes vietā un būtu redzējis, kā
Glābējs uzceļ no mirušajiem tavu vienīgo dēlu.

No šī pieraksta mēs mācāmies šādu principu: Mēs varam sekot Jēzus Kristus
paraugam, izrādot citiem līdzjūtību un kalpojot viņu vārdos neizteiktajās
vajadzībās.
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Kā mēs varam atpazīt citu vajadzības, ja viņi nav mums tās atklājuši?

Prezidents Tomass S. Monsons mācīja:

„Tikai nedaudzi stāsti par Skolotāja kalpošanu aizskar mani vairāk, nekā Viņa
līdzjūtības piemērs, ko Viņš izrādīja sērojošajai atraitnei pie Naines. …

Kādu spēku, labsirdību un līdzjūtību mūsu Skolotājs tādējādi nodemonstrēja! Arī
mēs varam svētīt, ja vien sekosim Viņa cēlsirdīgajam piemēram. Šādas iespējas ir
it visur. Tam ir nepieciešamas acis, kas redz kādu, kam ir salauzta sirds un kas ir
nožēlojamā stāvoklī, un ausis, kas dzird kādu, kas vēršas pie Dieva klusās

lūgšanās. Jā, un dvēsele, kas pilna līdzjūtības, lai mēs varētu sazināties ne tikai ar skatieniem vai
sadzirdētiem vārdiem, bet gan Glābēja majestātiskajā veidā — tieši no sirds uz sirdi” („Meeting
Life’s Challenges”, Ensign, 1993. g. nov., 71. lpp.).

3. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz jautājumu: Kad
tu vai tava ģimene ir saņēmusi līdzjūtību vai kalpošanu no citiem

pat tad, kad jūs to nelūdzāt?

Izlasi Lūkas 7:16–18, izzinot, kā cilvēki reaģēja uz atraitnes dēla uzcelšanas
brīnumu.

Viens no iemesliem, kāpēc cilvēki izsaucās: „Liels pravietis mūsu starpā ir cēlies”
(Lūkas 7:16), ir līdzība starp to, kā tika uzcelts no mirušajiem Naines atraitnes dēls,
un gadījumiem, kad Vecās Derības pravieši Elija un Elīsa bija uzcēluši dēlus no
mirušajiem (skat. 1. Ķēniņu 17:17–24; 2. Ķēniņu 4:17–22, 32–37).

Savās personīgajās lūgšanās šīs nedēļas laikā lūdz Debesu Tēvam palīdzēt tev
saprast saņemtos pamudinājumus un rīkoties atbilstoši tiem, lai apmierinātu citu
cilvēku neizteiktās vajadzības. Tāpat apdomā, kā tu vari kalpot dāsni un negaidot
atlīdzību.

4. Savā studiju dienasgrāmatā, zem šīs dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es izstudēju Lūkas 6:1–7:18 un pabeidzu šo stundu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu skolotāju:
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10. DAĻA: 3. DIENA

Lūkas 7:18–50
Ievads
Jēzus slavēja Jāni Kristītāju un liecināja par to, ka Jānis sagatavoja ceļu Viņa
kalpošanai. Kad Jēzus bija pie kāda farizeja uz mielastu, kāda nožēlas pilna sieviete
izrādīja Viņam savu ticību un mīlestību.

Lūkas 7:18–35
Jēzus slavē Jāni Kristītāju un liecina par Jāņa misiju
Ko tu atceries par Jāni Kristītāju?

1. Savā studiju dienasgrāmatā uzskaiti tik daudz faktu par Jāni
Kristītāju, cik vien vari atcerēties.

Iztēlojies niedri (garu zāles stiebru) un cilvēku, kas ģērbies mīkstā, dārgā apģērbā
un dzīvo pilī. Domājot par to, izlasi Lūkas 7:24–26, meklējot, ko Jēzus mācīja par
Jāni Kristītāju.

Ar ko, tavuprāt, Jānis Kristītājs atšķīrās no niedres un kāda, kas dzīvo greznībā?

Atšķirībā no niedres, kuru vējš šūpo un purina, Jānis Kristītājs bija stingrs un
nelokāms savā liecībā un misijas paveikšanā. Viņš dzīvoja tuksnesī un valkāja
apģērbu, darinātu no kamieļu spalvām, kas bija ļoti raupjš. Jānis nemeklēja laicīgās
ērtības, bet centās darīt Dieva gribu.

Jēzus teica, ka Jānis Kristītājs ir kas
„vairāk nekā pravieti[s]” (skat. Lūkas
7:26). Izlasi Lūkas 7:27–28, meklējot,
kāpēc Jānis Kristītājs bija unikāls,
salīdzinot ar citiem praviešiem.

Kad Jēzus teica: „Es sūtu Savu eņģeli
Tavā priekšā, lai tas sataisa ceļu Tavā
priekšā” (Lūkas 7:27), Viņš citēja pirms
gadu simtiem pierakstītu pravietojumu,
kurā tika stāstīts par „sūtni, kam būs
sataisīt ceļu [Mesijas] priekšā”
(Maleahija 3:1). No šiem pantiem mēs
mācāmies, ka Jānis Kristītājs bija
iepriekš izredzēts pravietis, lai
sagatavotu ceļu Dieva Dēlam un
Viņu kristītu.

Kā Jānis Kristītājs sagatavoja ceļu Jēzus
Kristus atnākšanai?
____________________

199



Attiecībā par Lūkas 7:28 pravietis Džozefs Smits teica šādi: „Par Jēzu domāja, ka
Viņam ir vismazākās tiesības Dieva valstībā, un [acīmredzot] Viņu vismazāk
uztvēra kā pravieti, uz ko Viņš it kā atbildēja: „Tas, kas tiek uzskatīts par
vismazāko starp jums, ir lielāks par Jāni — tas Es esmu”” (Baznīcas prezidentu
mācības: Džozefs Smits [2010. g.], 82. lpp.).

Lūkas 7:29–35 mēs lasām, ka daudzi ticēja Jēzus mācībām, taču klātesošie farizeji
un bauslības mācītāji noraidīja Viņa mācības. Jēzus paskaidroja, ka viņi noraidīja
patiesību, neskatoties uz to, kurš to mācīja — Viņš vai Jānis Kristītājs.

Lūkas 7:36–50
Jēzum pusdienojot pie farizeja Sīmaņa, kāda sieviete ar savām asarām mazgā
Jēzus kājas
Vai esi kādreiz domājis — vai vari saņemt piedošanu par saviem grēkiem?

Studējot Lūkas 7. nodaļas atlikušo daļu, meklē patiesus principus, kas tev var
palīdzēt brīžos, kad tu šaubies, vai vari saņemt piedošanu.

Lūkas 7:36 mēs lasām, ka farizejs, vārdā Sīmanis, uzaicināja Jēzu uz dzīrēm savā
namā. Šāda veida dzīrēs viesi sēdēja vai atlaidās uz spilveniem apkārt zemam
galdam, izstiepdami kājas prom no galda. Trūcīgajiem tika ļauts ņemt pāri palikušo
ēdienu, tādējādi tas nebija nekas neparasts, ka neaicināti ļaudis dzīru laikā ieradās
namā (skat. James E. Talmage, Jesus the Christ, 3. izd. [1916. g.], 261. lpp.).

Izlasi Lūkas 7:37–39, meklējot, kas ieradās šajās dzīrēs bez uzaicinājuma.

Ievēro, ka šī sieviete izrādīja savu mīlestību Glābējam, apslakot, skūpstot un
iesvaidot Viņa kājas. „Alabastra trauciņ[š] ar svaidāmo eļļu” (Lūkas 7:37) bija
pudelīte ar dārgu, smaržīgu eļļu.

Saskaņā ar Lūkas 7:39, ko Sīmanis nodomāja, kad viņš ieraudzīja, ko
sieviete darīja?

Uztvēris Sīmaņa domas, Jēzus mācīja līdzību par diviem parādniekiem un
aizdevēju. Aizdevējs ir cilvēks, kurš aizdod naudu; parādnieks ir cilvēks, kurš
aizņemas naudu. Parādnieks piekrīt atmaksāt naudu aizdevējam vai doties cietumā.

Izlasi Lūkas 7:40–43 un padomā, ko katrs cilvēks šajā līdzībā varētu simbolizēt.

2. Pārzīmē tālāk doto tabulu savā studiju dienasgrāmatā. Tukšajās
vietās ieraksti — farizejs Sīmanis, sieviete un Jēzus, atbilstoši tam, ko

katrs cilvēks šajā līdzībā varēja simbolizēt. (Atstāj vietu ailēs „Parādnieks”, lai
vairāk informācijas ierakstītu nākamajā uzdevumā.)

Aizdevējs = ____________________

Parādnieks, kurš parādā 50 denāriju =
____________________

Parādnieks, kurš parādā 500 denāriju =
____________________
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Elders Džeimss E. Talmidžs, Divpadsmit apustuļu kvoruma loceklis, mācīja par
viesmīlību, ko namatēvs parasti izrādīja viesiem Jēzus laikā: „Tolaik bija ierasts
izrādīt īpašiem viesiem izteiktu uzmanību; sasveicinoties noskūpstīt, pasniegt
ūdeni putekļu nomazgāšanai no kājām un eļļu matu un bārdas iesvaidīšanai”
(Jesus the Christ, 261. lpp.).

Izlasi Lūkas 7:44–46, meklējot, ar ko atšķīrās tas, kā Sīmanis uzņēma Jēzu savās
dzīrēs, no tā, kā sieviete izturējās pret Jēzu.

3. Tabulā, savā studiju dienasgrāmatā, atbilstošajās ailēs uzraksti dažas
atšķirības starp to, kā Sīmanis izturējās pret Jēzu, un to, kā sieviete

izturējās pret Viņu.

Netieši pielīdzinot Sīmani parādniekam, kurš bija parādā 50 denāriju, Jēzus
norādīja uz to, ka arī Sīmanim ir nepieciešama grēku piedošana.

Izlasi Lūkas 7:47–50 un sameklē, kas ļāva šai sievietei saņemt piedošanu. Tu vari
atzīmēt to, ko esi uzgājis.

Elders Brūss R. Makonkijs no Divpadsmit apustuļu kvoruma izteicās par šīs
sievietes ticību: „Būtībā Jēzus sacīja: „Viņai bija daudz grēku, taču viņa tic Man,
ir nožēlojusi savus grēkus, ir tikusi Manu mācekļu kristīta, un viņas grēki ir
nomazgāti kristību ūdeņos. Tagad viņa ir uzmeklējusi Mani, lai paustu
nebeidzamu pateicību — līdzīgi kādam, kas iepriekš bijis netīrs, bet tagad ir tapis
tīrs. Viņas pateicībai nav robežu, un viņas mīlestība ir neizmērojama, jo viņai ir

daudz piedots”” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 sēj. [1965.–1973. g.], 1:265).

No šī pieraksta mēs varam mācīties dažus principus: Kad mēs pielietojam ticību,
izrādot savu mīlestību un pieķeršanos Tam Kungam, mēs varam saņemt Viņa
piedošanu un, kad mēs saņemam Tā Kunga piedošanu, mēs tiekam piepildīti
ar vēlmi — aizvien vairāk Viņu mīlēt un Viņam kalpot.

Elders Nīls L. Andersens, Divpadsmit apustuļu kvoruma loceklis, liecināja par
mīlestību un piedošanu, kas ir pieejama mums visiem:

„Pastāv dažādas personīgā cienīguma un taisnīguma pakāpes. Tomēr grēku
nožēlošana ir svētība ikvienam no mums. Nožēlojot savus grēkus, mums katram
ir nepieciešams sajust Glābēja žēlastības apskāvienu.

Pirms vairākiem gadiem mani palūdza tikties ar vīrieti, kurš ilgu laiku pirms mūsu
sarunas bija piekopis izlaidīgu dzīvesveidu. Savu slikto lēmumu rezultātā viņš bija
zaudējis piederību Baznīcai. Jau pirms laba laika viņš bija atgriezies Baznīcā un

uzticīgi ievēroja baušļus, taču viņu vajāja viņa iepriekšējā rīcība. Tiekoties ar viņu, es sajutu viņa
kaunu un dziļo nožēlu par to, ka reiz bija atmetis savas derības. Mūsu intervijas beigās es uzliku
savas rokas uz viņa galvas un devu viņam priesterības svētību. Pirms tiku pateicis kaut vienu
vārdu, es sajutu milzīgu Glābēja mīlestību un piedošanu šim vīram. Pēc svētības došanas mēs
apskāvāmies, un šis vīrs ļāva vaļu asarām.
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Es apbrīnoju Glābēja ieskaujošo mīlestību un žēlastību pret grēkus nožēlojušu cilvēku,
neskatoties uz to, cik savtīgs ir bijis nožēlotais grēks. Es liecinu, ka Glābējs var un Viņš dedzīgi
vēlas piedot mūsu grēkus. Izņemot to dažu cilvēku grēkus, kuri izvēlas elles mokas pēc tam, kad
saņēmuši pilnību, nav tāda grēka, kas nevarētu tikt piedots. Kāda brīnišķīga privilēģija ir dota
katram no mums — novērsties no saviem grēkiem un nākt pie Kristus. Dievišķa piedošana ir
viens no saldākajiem evaņģēlija augļiem, dzēšot vainu un sāpes no mūsu sirdīm un aizvietojot tās
ar prieku un sirdsapziņas mieru” („Nožēlojiet, … lai Es varētu jūs dziedināt” (vispārējās
konferences runa), Ensign vai Liahona, 2009. g. nov., 40.–41. lpp.).

4. Savā studiju dienasgrāmatā izpildi vienu vai abus tālāk dotos
uzdevumus:

a. Padomā, kad tu esi saņēmis Tā Kunga piedošanu. Neatklājot kādu ļoti
personisku notikumu, kam bija nepieciešama Tā Kunga piedošana, uzraksti
savas domas un sajūtas par Glābēju.

b. Izmanto, ko apguvi, studējot Lūkas 7. nodaļu, lai uzrakstītu, kā tu atbildētu
draugiem, kuri prāto, vai var saņemt piedošanu par saviem grēkiem.

5. Savā studiju dienasgrāmatā, zem šīs dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es izstudēju Lūkas 7:18–50 un pabeidzu šo stundu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu skolotāju:
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10. DAĻA: 4. DIENA

Lūkas 8:1 – 10:37
Ievads
Glābējs turpināja kalpot Galilejā, kur Viņš pravietoja par Savu nāvi un
Augšāmcelšanos. Pēc Galilejas Jēzus devās uz Jeruzālemi. Samarijā Viņš mācīja
Saviem mācekļiem, ka ir nācis cilvēkus glābt, nevis iznīcināt. Viņš arī mācīja par
patiesu māceklību un līdzību par labo samarieti.

Lūkas 8:1 – 9:56
Jēzus dara brīnumus, māca līdzībās un dodas uz Jeruzālemi
Izlasi tālāk dotos situāciju aprakstus. Uzraksti, kā tu justos un reaģētu katrā
situācijā.

• Kad tu pieklājīgi palūdz savam brālim vai māsai palīdzēt uzkopt nekārtīgu
istabu, viņš/viņa rupji atcērt, lai dari to pats. ____________________

• Plānojot kādu skolas pasākumu, daži klasesbiedri kritizē kādu tavu ideju un
pasmejas par to. ____________________

• Daloties evaņģēlijā ar kādu draugu/draudzeni, viņš/viņa pasaka, ka tava ticība ir
dīvaina. ____________________

Studējot Glābēja mācības Lūkas 8.–9. nodaļā, meklē patiesās mācības, kas tev var
sniegt vadību, kad tevi aizvaino citu cilvēku rīcība vai vārdi.

Lūkas 8:1–9:50 mēs lasām, ka Jēzus mācīja līdzībās, apsauca vētru, dziedināja
slimos un uzcēla no mirušajiem Jaira meitiņu. Viņš piešķīra Saviem Divpadsmit
apustuļiem pilnvaras izdzīt ļaunos garus un dziedināt slimos un sūtīja viņus
sludināt evaņģēliju. Tāpat Jēzus brīnumainā veidā paēdināja vairāk nekā
5000 cilvēku un pravietoja par Savu nāvi un Augšāmcelšanos. Tā kā šos notikumus
tu dziļāk pētīji stundās par Mateja un Marka evaņģēliju, šajā stundā lielāka
uzmanība tiks pievērsta Lūkas 9:51–62.

Izlasi Lūkas 9:51 un sameklē vietu, uz kuru Glābējs nolēma doties. Frāze „tapt
paaugstinātam” attiecas uz Glābēja drīzu uzkāpšanu debesīs.

Pa ceļam uz Jeruzālemi Jēzus ar Saviem mācekļiem tuvojās kādam samariešu
ciemam. Izlasi Lūkas 9:52–54, meklējot, kāda bija samariešu reakcija, uzzinot, ka
Jēzus ar Saviem mācekļiem vēlējās ienākt viņu ciemā.

Kā Jēkabs un Jānis reaģēja uz samariešu neviesmīlīgo izturēšanos pret Glābēju un
Viņa atraidīšanu?

Izlasi Lūkas 9:55–56, meklējot, ko Glābējs atbildēja Jēkabam un Jānim.

Kad Glābējs teica: „Vai jūs nezināt, kādam garam jūs piederat?” (Lūkas 9:55), Viņš
norādīja uz to, ka Jēkaba un Jāņa piedāvājums nebija saskaņā ar Dieva Garu.

Apdomā, kā cilvēki mūsdienās varētu pārāk asi reaģēt uz citu cilvēku paustajiem
apvainojumiem vai aizvainojumiem. Pārlasi situācijas, kas dotas šīs stundas
sākumā, un padomā, kā cilvēki varētu reaģēt pārāk asi šajās situācijās.
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Ar ko Glābēja reakcija uz samariešu atraidījumu atšķīrās no Jēkaba un Jāņa
reakcijas? ____________________

Viena patiesība, ko mēs varam mācīties no šī pieraksta, ir šāda: mēs sekojam
Glābēja paraugam, kad izvēlamies atbildēt uz aizvainojumiem ar pacietību
un iecietību. Apsver iespēju uzrakstīt šo patiesību savu Svēto Rakstu lappuses
malā, līdzās Lūkas 9:52–56.

Tālāk dotais eldera Deivida A. Bednāra, Divpadsmit apustuļu kvoruma locekļa,
izteikums palīdz mums saprast, ka justies aizvainotam ir izvēle, nevis „stāvoklis”:

„Kad mēs uzskatām vai sakām, ka esam tikuši aizvainoti, mēs ar to domājam, ka
jūtamies aizskarti, neuzņemti, atraidīti vai necienīti. Nenoliedzami mūsu
saskarsmē ar cilvēkiem parādās neveiklums, apmulsums, svārstīgums un
sīkumainība, kas liek mums apvainoties. Tomēr galu galā kādam cilvēkam ir
neiespējami tevi vai mani aizvainot. … Būt aizvainotam ir mūsu izvēle; tā nav
kāda vai kaut kā uztiepts vai uzspiests stāvoklis. …

… Ja cilvēks saka vai izdara kaut ko, ko mēs uzskatām par aizvainojošu, mūsu pirmais
pienākums ir atteikties apvainoties un tad privāti, godīgi un tieši runāt ar šo cilvēku. Šāda pieeja
aicina Svētā Gara iedvesmu un ļauj noskaidrot nepareizus priekšstatus un saprast patiesos
nolūkus” („And Nothing Shall Offend Them”, Ensign vai Liahona, 2006. g. nov., 90., 92. lpp.).

1. Vēlreiz pārdomā šīs stundas sākumā dotās situācijas. Pēc tam savā
studiju dienasgrāmatā atbildi uz šādiem jautājumiem:

a. Kādas ir iespējamās briesmas vai ļaunums, ja šajās situācijās izvēlamies
apvainoties?

b. Kā mēs varētu sekot Glābēja piemēram katrā no šīm situācijām?

c. Kādas svētības mēs varam saņemt, ja izvēlamies reaģēt uz aizvainojumiem
ar pacietību un iecietību?

Apdomā, vai tu esi izvēlējies apvainoties kāda cilvēka sacītā vai rīcības dēļ. Izvirzi
mērķi — sekot Glābēja paraugam, izvēloties atbildēt uz aizvainojumiem ar
pacietību un iecietību. Tu vari pastāstīt par savu mērķi kādam ģimenes loceklim vai
draugam, lai viņš vai viņa varētu tev palīdzēt gūt panākumus.

Piezīme! Centieni atbildēt uz aizvainojumiem ar pacietību un iecietību, kad tu
apdomā pret sevi vērstās netaisnības, nenozīmē, ka tev būtu jāpieļauj, ka turpinās
seksuāli vai fiziski pāridarījumi, tostarp iebiedēšana. Ja tu esi šādas ļaunprātīgas
izmantošanas upuris, nekavējoties norunā tikšanos ar savu bīskapu vai draudzes
prezidentu, lai saņemtu palīdzību un padomu.

Lūkas 9:57–62
Jēzus māca par patiesu māceklību
Saskaiti, cik šeit ir aplīšu. Skaitīšanas laikā dziedi kādas iemīļotas dziesmas vārdus.
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Kādas bija grūtības ar aplīšu skaitīšanu,
dziedot dziesmas vārdus?

Apdomā, kā uzmanības novēršanu ar
dziedāšanu, vienlaikus cenšoties skaitīt,
varētu salīdzināt ar centieniem sekot
Jēzum Kristum.

Turpinot studēt Lūkas 9. nodaļu,
apdomā, kā tu vari nepadoties
ietekmēm, kas varētu novērst tavu
uzmanību vai neļaut tev sekot Glābējam.

Izlasi Lūkas 9:57–58, izzinot, kā Jēzus atbildēja kādam cilvēkam, kurš vēlējās būt
Viņa māceklis.

Izteikums — „Cilvēka Dēlam nav kur nolikt Savu galvu” — norāda, ka Glābēja
dzīvesveids nebija viegls un ērts.

Izlasi Lūkas 9:59–60, noskaidrojot, ko otrais vīrs vēlējās darīt, pirms sekot
Glābējam.

Jēzus Kristus nemācīja, ka ir nepareizi sērot par mīļa cilvēka nāvi vai apliecināt
cieņu bērēs (skat. M&D 42:45). Tā vietā Viņš deva svarīgu mācību par māceklību.
Ko mēs varam mācīties no Glābēja atbildes Lūkas 9:60 par patiesa mācekļa
prioritātēm?

Izlasi Lūkas 9:61–62, izzinot, ko Glābējs pateica trešajam vīram, kurš vēlējās būt
Viņa māceklis.

Tālāk dotais prezidenta Hovarda V. Hantera izteikums palīdz mums saprast Lūkas
9:62 sniegto līdzību par rokas likšanu pie arkla un neskatīšanos atpakaļ: „Lai
izdzītu taisnu vagu, arājam ir jāskatās tālu priekšā — uz kādu konkrētu punktu.
Tas viņam palīdz ieturēt pareizo virzienu. Taču, ja viņam sanāk atskatīties, lai
redzētu, kur viņš ir bijis, viņa iespējas novirzīties — palielinās. Tā rezultātā vagas
ir līkas un nevienmērīgas. … Ja mēs savu enerģiju koncentrēsim nevis uz to, kas

ir aiz mums, bet uz to, kas ir priekšā — uz mūžīgo dzīvi un glābšanas prieku —, mēs noteikti to
iegūsim” („Am I a ‘Living’ Member?” Ensign, 1987. g. maijs., 17. lpp.).

Apdomā, kā Jēzus Kristus māceklību var salīdzināt ar rokas likšanu pie arkla un
neskatīšanos atpakaļ.
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Viens princips, ko mēs varam mācīties
no Glābēja mācībām šiem vīriem, ir
šāds: lai būtu Jēzus Kristus mācekļi,
mēs nedrīkstam pieļaut, ka jebkas
cits kļūst svarīgāks par
sekošanu Viņam.

Apdomā, kāpēc dažreiz mēs izvirzām
citas prioritātes pāri saviem, Kristus
mācekļu, pienākumiem.

Elders Ričards G. Skots no Divpadsmit apustuļu kvoruma mācīja: „Sātanam ir
spēcīgs ierocis, ko izmantot pret labiem cilvēkiem. Tā ir uzmanības novēršana.
Viņš ļauj labiem cilvēkiem piepildīt savu dzīvi ar „labām lietām”, neatstājot vietu
svarīgākajām” („First Things First”, Ensign, 2001. g. maijs, 7. lpp.).

2. Lai būtu vieglāk saprast, kas tev varētu traucēt pilnībā sekot Jēzum
Kristum, pārzīmē savā studiju dienasgrāmatā tālāk doto tabulu. Pēc

tam ieraksti savā tabulā četrus vai piecus Jēzus Kristus mācekļa pienākumus
(piemēram, kalpot citiem, dalīties evaņģēlijā, regulāri apmeklēt baznīcu, maksāt
desmito tiesu). Blakus katram pienākumam, ko tu ieraksti, uzskaiti citas
prioritātes, ko cilvēks varētu izvirzīt priekšplānā.

Jēzus Kristus mācekļa pienākumi Citas prioritātes

3. Savā studiju dienasgrāmatā uzraksti par kādu gadījumu, kad esi
novērojis, ka cilvēks, lai sekotu Glābējam, izvēlas atteikties no

citiem mērķiem vai prioritātēm.

Apdomā, kādas prioritātes tev varētu būt svarīgākas par sekošanu Jēzum Kristum
un Viņa mācībām. Uzraksti uz papīra lapas mērķi — ko tu darīsi, lai padarītu
Glābēju un Viņa evaņģēliju par augstāko prioritāti. Novieto šo papīra lapu tādā
vietā, kur tu to katru dienu vari redzēt.

Lūkas 10:1–24
Tas Kungs aicina, pilnvaro un apmāca Septiņdesmitos
Izlasi Lūkas 10:1–2, meklējot, kurus Tas Kungs nozīmēja palīdzēt paveikt
Viņa darbu.
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Ceļš uz Jēriku

Vārds septiņdesmit Lūkas 10:1 raksturo ne tikai kalpu skaitu, ko Jēzus izsūtīja, bet arī
attiecas uz priesterības amatu. Šis priesterības amats ir arī atjaunotajā Baznīcā
mūsdienās. Tagad ir astoņi Septiņdesmito kvorumi, lai arī tikai pirmo divu kvorumu
locekļi tiek saukti par Augstākajiem pilnvarotajiem. Viņu darbu evaņģēlija
sludināšanā un Baznīcas pārvaldīšanā vada Divpadsmit apustuļu kvorums un
Septiņdesmito prezidijs.

No šiem pantiem mēs mācāmies, ka Tas Kungs, papildus apustuļiem, aicina
strādniekus, lai viņi pārstāvētu Viņu un palīdzētu Viņam Viņa darbā. Kāpēc,
tavuprāt, Tas Kungs aicina citus cilvēkus pārstāvēt Viņu un palīdzēt Viņam?

Lūkas 10:3–24 Tas Kungs deva Septiņdesmitajiem norādījumus par to, kā izpildīt
savus pienākumus. Septiņdesmitie vēlāk pastāstīja Jēzum par saviem darbiem, un
Viņš deva viņiem papildus norādījumus un priecājās kopā ar viņiem. Ievēro, ka
Lūkas 10:10–11 ietverti Tā Kunga norādījumi Septiņdesmitajiem, kas atšķiras no
tiem, ko misionāri saņem mūsdienās. Septiņdesmitajiem tika dota atļauja nokratīt
putekļus no savām kājām kā liecību pret tiem, kas viņus nepieņem. Mūsdienās tas
tiek darīts tikai ārkārtas gadījumos, un to var darīt tikai pēc Augstākā prezidija
norādījuma. Mūsdienās pilna laika misionāri nav pilnvaroti to darīt pēc saviem
ieskatiem.

Lūkas 10:25–37
Jēzus māca līdzību par labo samarieti
Izlasi Lūkas 10:25, meklējot jautājumu,
ko rakstu mācītājs uzdeva, lai kārdinātu
vai pārbaudītu Glābēju.

Kā tu atbildētu, ja kāds tev uzdotu šādu
jautājumu?

Izlasi Lūkas 10:26–28, meklējot, kā
Glābējs atbildēja uz rakstu mācītāja
jautājumu.

Pamatojoties uz to, ko izlasīji Lūkas
10:25–28, pabeidz šo principu: Lai
iegūtu mūžīgo dzīvi, mums ir
____________________.

Izlasi Lūkas 10:29, meklējot otru jautājumu, ko rakstu mācītājs uzdeva Jēzum.

10. DAĻA,  4 .  DIENA

207



Labais samarietis

Atbildot uz rakstu mācītāja jautājumu,
Glābējs mācīja līdzību par samarieti
(skat. Lūkas 10:30–35). Jaunās Derības
laikos starp jūdiem un samariešiem bija
izveidojies spēcīgs naids (skat. Svēto
Rakstu ceļvedis, „Samarieši”). Abas
grupas parasti darīja visu, lai izvairītos
cita no citas.

Pielieto Svētajos Rakstos ietvertos principus
Pielieto principus, kurus tu apgūsti no Svētajiem Rakstiem, savā dzīvē, dzīvojot saskaņā ar
mācībām un principiem, kurus tu studē. Apdomājot līdzību par labo samarieti, pārdomā savu
uzvedību un to, ko tu vari darīt, lai laipnāk izturētos pret citiem cilvēkiem. Pielietojot evaņģēlija
mācības un principus savā dzīvē, tu saņemsi svētības.

Izlasi Lūkas 10:30–37, izzinot, ko šī līdzība māca mums par to, kas ir mūsu tuvākie.

Prezidents Tomass S. Monsons teica, ka mums vajadzētu atcerēties līdzību par labo
samarieti, kad domājam par to, kā mums atsaukties uz to cilvēku vajadzībām, kam
nepieciešama mūsu palīdzība:

„Katrs no mums, ceļodams pa mirstīgo dzīvi, ies pa savu Jērikas ceļu. Kāda būs
jūsu pieredze? Kāda būs manējā? Vai man neizdosies ievērot to, kas ir kritis
laupītāju rokās un kam ir vajadzīga mana palīdzība? Un jums? Vai es būšu tas,
kurš, redzot ievainoto un dzirdot viņa lūgumu pēc palīdzības, tomēr pāries ceļa
otrā pusē? Un jūs? Vai arī es būšu tas, kurš redzēs, dzirdēs, apstāsies un palīdzēs?
Un jūs?

Jēzus mums deva moto: „Ej un dari tu arī tāpat.” Kad mēs paklausām šim uzsaukumam, mūsu
skatam paveras prieka perspektīva, kurai reti kas var līdzināties un ko nekad nevar pārspēt.

Ceļš uz Jēriku var nebūt skaidri iezīmēts. Tāpat ievainotais var nesaukt palīgā tā, lai mēs to
dzirdētu. Taču, kad mēs sekojam labā samarieša pēdās, mēs ejam pa taku, kas ved uz pilnību”
(„Your Jericho Road”, Ensign, 1989. g. febr., 2., 4. lpp.).

4. Iedomājies, ka tev ir kāds draugs, kuram ir grūtības mīlēt kādu, kas
viņu kaitina, liek vilties vai sadusmo. Savā studiju dienasgrāmatā

uzraksti īsu vēstuli savam draugam, paskaidrojot, ko mēs no šīs līdzības varam
mācīties par citu cilvēku mīlēšanu, un to, kā mēs varam tiekties līdzināties
labajam samarietim.

5. Savā studiju dienasgrāmatā, zem šīs dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es izstudēju Lūkas 8:1 – 10:37 un pabeidzu šo stundu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu skolotāju:
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11. DAĻA: 1. DIENA

Lūkas 10:38 – 12:59
Ievads
Glābējs mācīja Martu un Mariju viņas namā. Vēlāk Viņš mācīja Saviem mācekļiem
daudzus patiesus principus par lūgšanu un brīdināja par liekulību un mantkārību.

Lūkas 10:38–42
Jēzus māca Mariju un Martu

1. Savā studiju
dienasgrāmatā uzskaiti

tik daudzas izvēles, kuras tu izdarīji
vakardien, cik vien vari pagūt vienā
minūtē. Kad esi pabeidzis, aplūko
visu sarakstu un atzīmē dažas labās
izvēles, kuras tu izdarīji. Kādas
varētu būt situācijas, kurās mums
būtu jāizvēlas starp divām labām
izvēlēm?

Studējot Lūkas 10:38–42, meklē
Glābēja mācīto principu, kas mūs var vadīt mūsu lēmumos, — īpaši tad, kad mums
ir jāizvēlas starp vairākām labām izvēlēm.

Būdams Jūdejā, Jēzus ceļoja uz Betāniju, kas atradās netālu no Jeruzālemes, un
apmeklēja Martas, Marijas un Lācara namu.

Izlasi Lūkas 10:38–40, meklējot, ko Marija un Marta izvēlējās darīt, kamēr Glābējs
bija namā.

Jēzus laikā viesmīlība bija ļoti svarīga. Marta centās darīt to, ko parasti no viņas kā
namamātes sagaidīja. Viņa pievērsās tādām laicīgām jeb fiziskām rūpēm kā maltītes
gatavošana un pasniegšana.

Ievēro, ka Lūkas 10:40 teikts, ka Marta jutās „aizņemta” jeb apgrūtināta, un viņa
vēlējās, lai Marija viņai palīdzētu.

Izlasi Lūkas 10:41–42, meklējot Glābēja atbildi Martai.

Ko Glābējs bija domājis, sacīdams: „Bet tikai vienas lietas vajag, Marija sev
izraudzījusies labo daļu” (Lūkas 10:42)? ____________________

To ir paskaidrojis elders Dalins H. Oukss no Divpadsmit apustuļu kvoruma:
„Martas „[rūpes] un [zūdīšanās] par daudzām lietām” ir slavējamas (Lūkas
10:41), taču evaņģēlija mācīšanās no Dižā Skolotāja bija vairāk vajadzīga”
(„Labs, labāks, vislabākais”, Ensign vai Liahona, 2007. g. nov., 104. lpp.).
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Kad Glābējs teica, ka „labā daļa”, ko Marija bija izvēlējusies, „viņai netaps
atņemta” (Lūkas 10:42), Viņš, iespējams, norādīja, ka, izvēloties ieklausīties
Glābējā, nevis pievērsties laicīgām jeb pasaulīgām lietām, Marija saņems garīgas
svētības, kas ir mūžīgas.

Viens princips, ko mēs varam mācīties no Glābēja teiktajiem vārdiem Martai, ir
šāds: ja mēs izvēlēsimies veltīties garīgām lietām, nevis laicīgām rūpēm, tad
saņemsim paliekošas svētības.

Atvēlētajā vietā uzraksti dažus situāciju piemērus, kur cilvēks varētu izvēlēties
veltīties garīgām lietām, nevis citiem labiem, bet mazāk nozīmīgiem jautājumiem,
rūpēm vai aktivitātēm: ____________________

Elders Oukss arī mācīja:

„Apsverot dažādas iespējas, mums ir jāatceras, ka ar to vien nepietiek, ka kaut kas ir labs. Citas
izvēles ir labākas un vēl citas ir vislabākās. …

Padomājiet, kā mēs izmantojam savu laiku, kad izdarām izvēli — skatīties televizoru, spēlēt
video spēles, izmantot internetu vai lasīt grāmatas vai žurnālus. Protams, ir labi nodoties
pilnvērtīgai izklaidei vai iegūt interesantu informāciju. Taču ne visas šādas lietas ir tā vērtas, lai
atdotu daļu savas dzīves to iegūšanai. Dažas lietas ir labākas, un citas ir vislabākās. Kad Tas
Kungs lika, lai mēs tiektos mācīties, Viņš teica: „Meklējiet labākajās grāmatās gudrības vārdus”
(M&D 88:118; uzsvērums pievienots). …

Daži individuālā vai ģimenes laika izmantošanas veidi ir labāki, un citi ir vislabākie. Dažas labas
lietas mums ir jānoliek malā, lai izvēlētos citas, kas ir labākas vai vislabākās, jo tās attīsta ticību
Kungam Jēzum Kristum un stiprina mūsu ģimenes” („Labs, labāks, vislabākais”,
104.–105., 107. lpp.).

2. Pārskati izvēļu sarakstu, ko tu uzrakstīji pirmajā uzdevumā, un
apzīmē katru no savām pozitīvajām izvēlēm kā „labu”, „labāku” vai

„vislabāko”. Pēc tam savā studiju dienasgrāmatā izpildi šos uzdevumus:

a. Uzraksti par kādu gadījumu, kad tu tiki svētīts, izvēloties garīgās lietas likt
augstāk par laicīgajām raizēm.

b. Izvēlies vismaz vienu garīgo lietu, kurai tu vēlies pievērst lielāku vērību, un
uzraksti mērķi — ko tu darīsi, lai padarītu šo garīgo lietu par augstāku
prioritāti savā dzīvē.

Lūkas 11. nodaļa
Jēzus māca Saviem mācekļiem par lūgšanu
Iedomājies, ka tu esi pilna laika misionārs un māci kādu klausītāju, kurš ir vairākas
reizes lūdzis Dievu un domā, ka Debesu Tēvs nav atbildējis. Šis klausītājs prāto, vai
viņam vajadzētu turpināt lūgt. Ko tu teiktu, lai palīdzētu šim cilvēkam?

Studējot Lūkas 11. nodaļu, meklē patiesus principus, kas varētu palīdzēt kādam,
kuram šķiet, ka Dievs nav atbildējis uz viņa vai viņas lūgšanām.

Saskaņā ar Lūkas 11:1–4, pēc klausīšanās Glābēja lūgšanā viens no Viņa mācekļiem
jautāja, vai Viņš varētu iemācīt viņiem lūgt, un Glābējs tā arī darīja. Tad Tas Kungs
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izmantoja līdzības, lai mācītu papildu patiesus principus par lūgšanu. Ievēro, ka
Džozefa Smita veiktajā Lūkas 11:4 tulkojumā teikts: „Un neļauj mums tikt ievestiem
kārdināšanā, bet atbrīvo mūs no ļaunuma” (skat. Joseph Smith Translation, Luke
11:4; slīpraksts pievienots). Debesu Tēvs nekad nevedīs kādu no Saviem bērniem
kārdināšanā.

Izstudē Lūkas 11:5–13, meklējot, ko Tas Kungs mācīja par lūgšanu.

Džozefa Smita tulkojums sniedz papildu ieskatu Glābēja mācībās par lūgšanu. Mēs
mācāmies: pirms Viņš deva līdzību, kas sākas Lūkas 11:5, „Viņš sacīja uz tiem: Jūsu
Debesu Tēvs nepievils jūs, dodot jums to, ko vien jūs lūgsit Viņam. Un Viņš stāstīja
līdzību, sacīdams …” (skat. Joseph Smith Translation, Luke 11:5). Mēs arī uzzinām
par „labajām dāvanām”, par kurām Viņš runāja: „Ja nu jūs, ļauni būdami, zināt dot
saviem bērniem labas dāvanas, cik daudz vairāk jūsu Debesu Tēvs dos labas
dāvanas caur Svēto Garu tiem, kas Viņu lūdz?” (skat. Joseph Smith Translation,
Luke 11:14).

Saskaņā ar Lūkas 11:8, kāpēc otrs draugs atsaucās uz pirmā drauga lūgumu pēc
maizes? (Vārds neatlaidība šajā pantā attiecas uz cilvēka neatlaidību, kurš lūdza pat
tad, kad viņa draugs sākotnēji noraidīja viņa lūgumu.)

Ar Savām līdzībām Lūkas 11:5–13 Glābējs mācīja: ja mēs, būdami nepilnīgi,
vēlamies izpildīt to lūgumus, kurus mēs mīlam un kuri mums rūp, tad „cik daudz
vairāk [mūsu] Tēvs no debesīm dos … tiem, kas Viņu lūdz” (Luke 11:13).

Kāds ir lūgšanas mērķis? „Lūgšana ir darbība, ar kuru Tēva griba un bērna griba
tiek savstarpēji saskaņotas. Lūgšanas mērķis nav izmainīt Dieva gribu, bet
nodrošināt mums un citiem tās svētības, kuras Dievs ir gatavs mums dāvāt, bet
kuras mums ir jālūdz, lai tās iegūtu. Lai mēs saņemtu svētības, mums nepieciešams
veikt kādu darbu vai pielikt pūles no savas puses. Lūgšana ir kā darba paveids un
noteikts līdzeklis, lai iegūtu augstākās no visām svētībām” (skat. Bible Dictionary,
„Prayer”).

Pamatojoties uz apgūto Lūkas 11:5–13, pabeidz šādu principu: Ja mēs neatlaidīgi
lūgsim un meklēsim Debesu Tēva svētības grūtību laikā, tad Viņš Savā laikā
un Savā veidā … ____________________.

Lai saprastu šo principu, mums jāpatur prātā arī tas, ka ne visas svētības no Debesu
Tēva tiek saņemtas tā, kā mēs sagaidām, vēlamies vai uzreiz atpazīstam.

3. Savā studiju dienasgrāmatā uzraksti par kādu gadījumu, kad tu
saņēmi atbildi uz savām lūgšanām pēc neatlaidīgas Debesu Tēva

svētību meklēšanas.

Lūkas 11:14–54 rakstīts, ka Jēzus izdzina ļauno garu no kāda vīra, deva padomu
ļaudīm klausīties Dieva vārdu un norāja farizejus un rakstu mācītājus par viņu
garīgo zināšanu trūkumu un ļaundarību.

Lūkas 12. nodaļa
Glābējs brīdina par liekulību un mantkārību
Apdomā šos jautājumus: Vai tu kādreiz esi vēlējies kaut ko tik ļoti, ka domāji par to
visu laiku? Kādas negatīvas sekas uz mums var atstāt šādas vēlmes?
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Lūkas 12:1–13 mēs lasām: „Kad daudz tūkstošu ļaužu sapulcējās” (Lūkas 12:1),
Jēzus mācīja Savus mācekļus sargāties no liekulības. Viņš tiem mācīja, ka visas
apslēptās lietas kādu dienu tiks atklātas un ka Dievs pazīst un uzrauga Savus
bērnus. Viņš arī runāja par to, ka Viņa mācekļiem vajag apliecināt Viņa vārdu
cilvēku priekšā, un par zaimošanas grēku. Tad kāds vīrs jautāja Glābējam, vai Viņš
parunātu ar šī vīra brāli un pārliecinātu brāli dalīties mantojumā ar viņu.

Izlasi Lūkas 12:14–15, meklējot Glābēja atbildi uz šo lūgumu.

Kādu brīdinājumu Viņš deva ļaudīm?

Mantkārība nozīmē pārmērīgu vēlmi pēc kaut kā. No Tā Kunga padoma mēs varam
mācīties šādu patiesu principu: Tas Kungs ir pavēlējis mums netīkot pēc
pasaulīgajām mantām. Viņš mācīja, ka dzīvē ir kas vairāk par fiziskajām lietām,
kuras mēs iegūstam, un ka cilvēka vērtība nav atkarīga no tā, cik daudz mantas
tam pieder.

Pēc tam, kad Glābējs bija brīdinājis Savus mācekļus izvairīties no mantkārības, Viņš
izstāstīja līdzību, lai izskaidrotu šī baušļa nozīmīgumu. Izlasi Lūkas 12:16–19,
meklējot, cik reizes stāstā minētais vīrs lieto vārdus: es un mans. Tu vari atzīmēt
katru gadījumu.

Ko par šī vīra rūpēm mums māca vārdu — es un mans — biežais lietojums?
____________________

Kā mēs varam tikt kārdināti — būt tādi kā šis vīrs?

Izlasi Lūkas 12:20–21, meklējot, ko Dievs ir teicis par cilvēka alkatību un
mantkārību.

Izlasi vai savos Svētajos Rakstos atzīmē eldera M. Rasela Balarda, Divpadsmit
apustuļu kvoruma locekļa, izteikumu: „Vissvarīgākās lietas ir tās, kas pastāv
visilgāk” („What Matters Most Is What Lasts Longest”, Ensign vai Liahona, 2005. g.
nov., 44. lpp.).

Ja līdzībā minētais bagātnieks zinātu, ka viņš tajā naktī nomirs un nevarēs sev līdzi
paņemt savas bagātības, ko, tavuprāt, viņš būtu darījis citādāk dienu pirms savas
nāves? Apdomā, kā bauslis — neiekārot pasaulīgās bagātības — varētu attiekties
uz tevi.

Lūkas 12:22–30 mēs lasām, ka Tas Kungs uzsvēra, ka Viņa mācekļiem nevajag
pārmērīgi raizēties par savām laicīgajām vajadzībām. Šis norādījums tika dots
apustuļiem un tiem, kas tika aicināti kalpot par pilna laika misionāriem. Izlasi
Lūkas 12:31–32, meklējot, ko Glābējs ieteica Saviem mācekļiem meklēt tā vietā, lai
koncentrētos uz savām savtīgajām vēlmēm (skat. arī Jēkaba gr. 2:18–19).

Džozefa Smita veiktajā Lūkas 12:31 tulkojumā mēs uzzinām, ka Tas Kungs deva
norādījumu Saviem mācekļiem: „Tādēļ tiecieties nostiprināt Dieva valstību” (skat.
Joseph Smith Translation, Luke 12:34; slīpraksts pievienots). „Dieva valstība”
attiecas uz Jēzus Kristus Baznīcu. „Baznīcas mērķis ir sagatavot tās locekļus dzīvot
mūžīgi celestiālajā valstībā jeb Debesu valstībā” (Svēto Rakstu ceļvedis, „Dieva
valstība jeb Debesu valstība”, scriptures.lds.org). Glābējs apsolīja Saviem
apustuļiem un misionāriem: ja viņi tieksies nostiprināt Dieva valstību, Viņš palīdzēs
nodrošināt viņu vajadzības un dos viņiem vietu Savā valstībā.
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4. Savā studiju dienasgrāmatā ieraksti šādu principu: Ja mēs
centīsimies darīt savu daļu, nostiprinot Dieva valstību un Viņa

taisnību, Dievs palīdzēs nodrošināt mūsu vajadzības un sagatavos mums
vietu Savā valstībā.

Apdomā, kā tu vari tiekties nostiprināt Dieva valstību. (To apdomājot, atceries
principu, kas tika noteikts iepriekš šajā stundā, — par lielāku veltīšanos garīgajām
lietām, nevis laicīgajām raizēm.)

Lūkas 12:35–59 mēs lasām, ka Glābējs mācīja Saviem sekotājiem sagatavoties Viņa
Otrajai atnākšanai. Viņš palīdzēja viņiem saprast, ka „no katra, kam daudz dots,
daudz prasīs” (Lūkas 12:48), un Viņš paskaidroja, ka Viņa evaņģēlijs izraisīs lielu
šķelšanos ļaužu starpā.

5. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, zem šīs dienas
uzdevumiem, ieraksti:

Es izstudēju Lūkas 10:38 – 12:59 un pabeidzu šo stundu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu skolotāju:
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11. DAĻA: 2. DIENA

Lūkas 13.–15. nodaļa
Ievads
Jēzus mācīja par grēku nožēlošanu un Dieva valstību, un Viņš dziedināja sabata
dienā. Viņš arī stāstīja līdzības, šādi mācot par pazemību un to, kas no mums,
mācekļiem, tiek prasīts. Farizeji un rakstu mācītāji kurnēja par Jēzus biedrošanos ar
muitniekiem un grēciniekiem. Glābējs atbildēja, stāstot līdzības par pazudušo avi,
pazaudēto grasi un pazudušo dēlu.

Lūkas 13:1 – 14:14
Jēzus dziedina sabata dienā un māca par pazemību un to, ka ir jārūpējas par tiem,
kam dzīvē ir mazāk veicies
Iztēlojies, ka tu kopā ar dažiem draugiem sēdi ēdnīcā, un viņi pamana, ka nostāk
sēž kāds nabadzīgi ģērbies skolēns. Kāds cilvēks no jūsu bariņa izsaka rupju piezīmi
par šī skolēna izskatu, un vairāki tavi draugi pasmejas.

Kādi ir daži iespējamie veidi, kā reaģēt šādā situācijā? ____________________

Studējot Lūkas 13.–14. nodaļu, izzini, ko Glābējs mācīja par attieksmi pret tiem,
kam ir mazāk veicies.

Lūkas 13. nodaļā mēs lasām, ka Glābējs
stāstīja līdzību par vīģes koku, kas tiktu
nocirsts, ja neražotu augļus. Šī līdzība
bija domāta jūdiem, kuriem vajadzēja
nest labus augļus, un tā māca to, ka
mēs iesim bojā, ja nenožēlosim grēkus.
Jēzus sabatā dziedināja kādu sievieti.
Viņš pielīdzināja Dieva valstību sinepju
graudiņam, kas izauga par lielu koku,
un Viņš mācīja par tiem, kas ieies Viņa
valstībā. Viņš arī sēroja par gaidāmo
Jeruzālemes izpostīšanu.

Lūkas 14:1–6 mēs lasām, ka sabata dienā Glābēju uzaicināja pusdienot mājās pie
kāda ievērojama farizeja. Pirms mielasta Glābējs dziedināja kādu ūdenssērdzīgu
vīru, kura ķermenis slimības dēļ bija pietūcis no tajā esošā šķidruma.

Izlasi Lūkas 13:15–16 un Lūkas 14:5–6, meklējot, kā Glābējs atbildēja farizejiem,
kas Viņu apsūdzēja sabata dienas neievērošanā tāpēc, ka Viņš bija dziedinājis šos
cilvēkus.

Ko mēs varam mācīties no Glābēja piemēra par sabata dienas godāšanu un
turēšanu svētu? Viena mācība ir tāda, ka Jēzus parādīja taisnīgas rīcības priekšzīmi
sabata dienā, kalpojot cilvēku vajadzībās. Tas bija pretēji dažu farizeju uzskatiem,
kas attaisnoja palīdzības sniegšanu sabata dienā lopiem, bet ne cilvēkiem. Apdomā
savu uzvedību sabata dienā. Ko tu vari darīt sabata dienā, lai būtu līdzīgāks Jēzum?

Lūkas 14:7–10 ietverta līdzība, ko Glābējs lietoja, lai mācītu evaņģēlija patiesību par
saistību starp pazemību un paaugstināšanu. „Pirmās vietas” (Lūkas 14:7) bija goda

214



vietas. Jēzus pamanīja, ka daži aicinātie mielasta viesi paši meklēja godājamas
vietas — apsēžoties tuvāk namatēvam.

Izlasi Lūkas 14:11, meklējot, ko Glābējs mācīja par pazemību .

Izlasi Lūkas 14:12–14, meklējot, ko Glābējs mācīja farizejam, kurš bija uzaicinājis
Viņu uz mielastu. Kādu iemeslu dēļ cilvēki, līdzīgi kā šis farizejs, varētu aicināt uz
pusdienām savus draugus un turīgus un ietekmīgus kaimiņus?

Laikā, kad dzīvoja Glābējs, sakropļotiem, klibiem vai akliem cilvēkiem bieži vien
bija grūti sevi apgādāt, un viņi bija nabadzīgi savas invaliditātes dēļ. Daži farizeji
skatījās uz šiem cilvēkiem kā uz zemākas kārtas pārstāvjiem. Kādu iemeslu dēļ
cilvēki mūsdienās varētu skatīties uz citiem kā uz zemākas kārtas pārstāvjiem?

No šiem pantiem mēs varam mācīties šādu principu: Ja mēs centīsimies palīdzēt
cilvēkiem, kuriem ir veicies mazāk par mums, Tas Kungs mums atlīdzinās.

Mēs ne tikai saņemsim atalgojumu augšāmcelšanās laikā, bet Tas Kungs arī svētīs
mūs šajā dzīvē, kad mēs centīsimies palīdzēt cilvēkiem, kuriem ir veicies mazāk par
mums (skat. Mateja 6:4).

1. Savā studiju dienasgrāmatā izpildi vienu vai abus tālāk dotos
uzdevumus:

a. Uzraksti par kādu reizi, kad tu vai kāds, ko pazīsti, saņēma svētības tāpēc, ka
centās palīdzēt kādam, kuram ir mazāk veicies. („Mazāk veicies” var
attiekties arī uz situācijām, kas nav saistītas ar materiālo lietu trūkumu; tas,
piemēram, var attiekties uz cilvēku, kurš ir vientuļš vai kuram, iespējams,
nav draugu.)

b. Apdomā, kā tu vari palīdzēt tiem, kam ir mazāk veicies par tevi, un uzraksti
mērķi — kalpot viņiem.

Lūkas 14:15–35
Jēzus stāsta līdzību par lielu mielastu un māca, kādas ir māceklības prasības
Ko mums kā Jēzus Kristus mācekļiem varētu lūgt upurēt jeb no kā atteikties?
____________________

Kādus attaisnojumus cilvēki kārdinājumā varētu sajust, lai nenestu šādus upurus?
____________________

Pēc tam, kad Glābējs bija pamācījis farizeju uz mielastu aicināt tos, kam ir mazāk
veicies, kāds no klātesošiem Viņam sacīja: „Svētīgs, kas ēdīs maizi Dieva valstībā!”
(Lūkas 14:15). Atbildot uz šo izteikumu, Glābējs pastāstīja līdzību par lielo
mielastu.

Izlasi Lūkas 14:16–24 un sameklē, kādu ielūgumu saņēma ļaudis šajā līdzībā, kā arī
— ar ko aizbildinājās cilvēki, kas atraidīja šo piedāvājumu.

Jēzus runāja uz jūdiem, kuri uzvedās līdzīgi cilvēkiem līdzībā, kas pirmie tika ielūgti
uz mielastu. Kā Jēzus Kristus evaņģēliju var pielīdzināt lielam mielastam? Ar ko
aizbildinājās cilvēki, kuri nepieņēma ielūgumu uz lielo mielastu? Ko šie
aizbildinājumi atklāj par šo cilvēku prioritātēm?
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Viens princips, ko mēs varam mācīties no šīs līdzības, ir šāds: ja mēs izvirzīsim
citas prioritātes augstāk par To Kungu un Viņa evaņģēliju, mēs zaudēsim
svētības, kuras būtu varējuši saņemt.

Aplūko sarakstu, ko tu iepriekš uzrakstīji, — ko tev kā Jēzus Kristus māceklim
varētu lūgt upurēt vai no kā atteikties. Kādas svētības tu varētu zaudēt, ja nebūtu
gatavs nest šādus upurus? Vai tu kādreiz esi upurējis kaut ko, bet vēlāk sapratis, ka
saņemtās svētības ir lielākas par to, ko, tavuprāt, biji upurējis?

Pēc tam, kad Glābējs bija mācījis šo līdzību, Viņš runāja ar ļaužu pulku par to, ko
Viņš prasa no Saviem mācekļiem. Izlasi Lūkas 14:25–27, izzinot, ko Viņa mācekļiem
ir jābūt gataviem darīt.

„Lūkas14:26 kontekstā grieķu valodas vārds „ienīst” nozīmē — „mazāk mīlēt” vai „zemāk
vērtēt”. Ar šo Glābējs neatsauca bausli „Godini savu tēvu un savu māti” (2. Mozus 20:12); Viņš
mācīja par prioritātēm. Māceklim pieķeršanās ģimenei ir jābūt otrajā vietā pēc pieķeršanās Jēzum
Kristum” (New Testament Student Manual [Baznīcas izglītības sistēmas rokasgrāmata,
2014. g.], 165. lpp.; skat. arī Mateja 10:37).

Vārds krusts Lūkas 14:27 attiecas uz krustā sišanu un simbolizē gatavību
uzupurēties. Džozefa Smita tulkojums palīdz mums saprast, ka „[nest] savu krustu”
(Lūkas 14:27) nozīmē — „atteikties no visas bezdievības un katras pasaulīgās
iekāres un ievērot [Tā Kunga] baušļus” (Džozefa Smita tulkojums, Mateja 16:26
[Svēto Rakstu ceļvedī]).

Šie panti māca, ka Jēzus Kristus mācekļiem ir jābūt gataviem ziedot visu, lai
sekotu Viņam. Tu vari pierakstīt šo patiesību savu Svēto Rakstu lappuses malā,
līdzās Lūkas 14:25–27.

Pēc tam, kad Jēzus bija mācījis, ko Viņa mācekļiem ir jābūt gataviem darīt, Viņš
teica: „Tad nu apņemieties savās sirdīs, ka jūs darīsit to, ko Es mācīšu un pavēlēšu
jums” (skat. Joseph Smith Translation, Luke 14:28). Vārds apņemties šajā kontekstā
nozīmē — stingri nolemt. Viens princips, ko mēs varam mācīties no šī panta, ir
šāds: kad mēs apņemamies savā sirdī darīt to, ko Jēzus Kristus mums māca un
pavēl, mēs kļūstam par Viņa mācekļiem.

Apdomā, kā mēs varam sasniegt tādu stāvokli savā māceklībā, ka esam patiesi
apņēmušies savā sirdī darīt to, ko Jēzus Kristus mums māca un pavēl darīt.

Pēc tam, kad Glābējs bija mācījis šos principus par māceklību, Viņš stāstīja divas
līdzības. Izlasi Lūkas 14:28–30 un Lūkas 14:31–33, apdomājot, ko šīs abas līdzības
ilustrē.
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Tornis Nacaretes ciematā Israēlā, kas līdzīgs
Lūkas 14:28–30 aprakstītajam tornim.

Pazudusī avs

Pazudušais grasis

Glābējs vēlējās, lai Viņa sekotāji rūpīgi
apdomātu, vai viņi bija gatavi ziedot
visu, kas no viņiem varētu tikt prasīts,
lai viņi varētu turpināt būt Viņa mācekļi
līdz galam (skat. arī Joseph Smith
Translation, Luke 14:31). Tu vari iezīmēt
Lūkas 14:33, kas sniedz vienkāršu —
šajā nodaļā esošo — Glābēja mācību
apkopojumu.

2. Padomā, ko tas tev
maksās jeb ko tas no

tevis prasīs, lai tu būtu patiess Tā
Kunga, Jēzus Kristus, māceklis. Apdomā svētības, kas tiek gūtas, dzīvojot
saskaņā ar evaņģēliju, un mūžīgās dzīves balvu. Kādus lēmumus tu varētu
pieņemt jau tagad, kas tev palīdzētu izvirzīt To Kungu augstāk par visām citām
prioritātēm savā dzīvē? Atbildi uz šo jautājumu savā studiju dienasgrāmatā un
ietver dažus mērķus, kas tev var palīdzēt kļūt par labāku Jēzus Kristus mācekli.

Lūkas 15. nodaļa
Jēzus stāsta līdzības par pazudušo avi, pazudušo grasi un pazudušo dēlu
Padomā par kādu reizi, kad tu atradi
kaut ko nozīmīgu, ko biji pazaudējis. Kā
tu juties?

Padomā par kādu cilvēku, kurš varētu
būt garīgi „pazudis”. Tas varētu būt
kāds cilvēks, kas vēl nav pieņēmis Jēzus
Kristus atjaunoto evaņģēliju vai kas
pašlaik nedzīvo saskaņā ar evaņģēlija
mācībām.

Studējot Lūkas 15. nodaļu, meklē
patiesus principus par to, ko Debesu
Tēvs sajūt pret tiem, kas ir garīgi
pazuduši, un par mūsu atbildību
pret viņiem.

Izlasi Lūkas 15:1–2, meklējot, par ko
kurnēja farizeji.

Atbildot uz farizeju un rakstu mācītāju
kurnēšanu, Glābējs sniedza trīs līdzības:
vienu par avi, otru par grasi un trešo par
dēlu. Šo līdzību mērķis bija gan sniegt
cerību grēciniekiem, gan norāt un
nosodīt rakstu mācītāju un farizeju
liekulību un paštaisnumu. Studējot šīs
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Pazudušais dēls

„Viņa tēvs to ieraudzīja, … skrēja … un to
skūpstīja” (Lūkas 15:20).

līdzības, pievērs uzmanību tam, kāpēc
katras līdzības objekts tika pazaudēts
un kā tas tika atrasts.

Izlasi katru līdzību un sameklē atbildes
uz jautājumiem, kas doti tabulas
kreisajā ailē. Ieraksti savas atbildes tām
paredzētajās vietās.

Līdzības par pazudušo avi, grasi un dēlu

Jautājumi Lūkas
15:3–7

Lūkas
15:8–10

Lūkas
15:11–32

Kas tika pazaudēts?

Kāpēc tas tika pazaudēts?

Kā tas tika atrasts?

Kuri vārdi vai frāzes apraksta reakciju, kad tas tiek
atrasts?

Ievēro, ka avs pazuda, dzīvojot savu
dzīvi ierastā veidā, bez kādas savas
vainas; grasis tika pazaudēts tā
īpašnieka nolaidības vai bezrūpības dēļ;
un pazudušais (izšķērdīgais un
neapdomīgais) dēls noklīda sava
dumpīguma dēļ.

Kāds, tavuprāt, ir mūsu pienākums pret
tiem, kas ir pazuduši, neatkarīgi no
pazušanas iemesla?

Ievēro frāzes, kas apraksta reakciju, kad
dzīvnieks, priekšmets vai cilvēks tika
atrasts. Viens no šo līdzību mērķiem
bija nosodīt rakstu mācītāju un farizeju
liekulību un paštaisnumu, kas kurnēja
par muitniekiem un grēciniekiem, ar
kuriem Jēzus sarunājās. Kad Jēzus teica,
ka debesīs lielāks prieks būs par „vienu
grēcinieku, kas atgriežas, nekā par
deviņdesmit deviņiem taisniem, kam
atgriešanās nav vajadzīga” (Lūkas 15:7),
Viņš mācīja, ka debesīs ir lielāks prieks
par vienu grēcinieku, kurš nožēlojis grēkus, nekā par deviņdesmit deviņiem
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paštaisniem farizejiem un rakstu mācītājiem, kas savā lepnībā iedomājušies, ka
viņiem nav nepieciešama grēku nožēlošana.

Pamatojoties uz to cilvēku reakcijām, kas atrada pazudušās lietas, pabeidz šādu
izteikumu: Kad mēs palīdzam citiem sajust vēlmi nožēlot grēkus, mēs sajūtam
____________________.

3. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz jautājumu: Ko
tu vari darīt, lai palīdzētu kādam, kurš ir garīgi pazudis, sajust

vēlmi — nožēlot grēkus jeb tuvināties Debesu Tēvam?

4. Savā studiju dienasgrāmatā, zem šīs dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es izstudēju Lūkas 13.–15. nodaļu un pabeidzu šo stundu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu skolotāju:
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11. DAĻA: 3. DIENA

Lūkas 16. nodaļa
Ievads
Jēzus mācīja līdzību par negodīgo mājas pārvaldnieku. Farizeji dzirdēja Jēzus
mācības un izsmēja Viņu. Tad Jēzus norāja farizejus un mācīja tiem līdzību par
bagāto vīru un Lācaru.

Lūkas 16:1–12
Jēzus stāsta līdzību par netaisno mājas pārvaldnieku
Paredzētajā, brīvajā vietā uzraksti dažas pasaulīgās lietas, kurām cilvēki bieži pievērš
savu sirdi un cenšas iegūt: ____________________

Tagad uzraksti dažas no mūžīgajām bagātībām, kuras Debesu Tēvs vēlas, lai mēs
meklētu (piemēram, mūžīgās ģimenes un miers): ____________________

Dažas no šīm mūžīgajām bagātībām mēs varam baudīt jau šajā dzīvē. Apvelc vienu
vai divas no mūžīgajām bagātībām, kas tev ir sevišķi nozīmīgas. Studējot
Lūkas 16. nodaļu, meklē patiesus principus, kas tev varētu palīdzēt iegūt mūžīgās
bagātības.

Pēc tam, kad Glābējs bija mācījis līdzības par pazudušo avi, pazudušo grasi un
pazudušo dēlu, Glābējs mācīja Saviem mācekļiem līdzību par netaisno mājas
pārvaldnieku. Pārvaldnieks ir cilvēks, kurš pārvalda cita cilvēka lietišķos darījumus,
naudu vai īpašumu.

Izlasi Lūkas 16:1–2, meklējot, ko bagātais vīrs uzzināja par savu mājas
pārvaldnieku.

Ievēro, par kādu rīcību ar bagātā vīra mantām mājas pārvaldnieks tika apsūdzēts.
Sekas mājas pārvaldnieka izšķērdībai bija tādas, ka viņš zaudēja savu
pārvaldnieka amatu.

Lūkas 16:3–7 mēs uzzinām, ka pārvaldnieks uztraucās par to, ko viņš darīs, ja
zaudēs darbu, jo viņš domāja, ka nevarēs strādāt fizisku darbu, un kaunējās
diedelēt. Viņš izstrādāja plānu, kas, viņaprāt, viņam pavēra jaunas darba iespējas
citās mājsaimniecībās. Viņš devās pie diviem bagātā vīra parādniekiem un
ievērojami samazināja viņu parādus, kas, pēc viņa cerētā, ļaus iegūt viņu labvēlību.

Izlasi Lūkas 16:8, meklējot, ko bagātais vīrs atbildēja, kad uzzināja par sava mājas
pārvaldnieka rīcību. Var būt noderīgi zināt, ka „šīs pasaules bērni” ir pasaulīgi
domājoši cilvēki, savukārt „gaismas bērni” ir Dieva sekotāji jeb garīgi domājoši
cilvēki.

Ievēro, ka bagātais vīrs uzslavēja pārvaldnieka gudro rīcību, kuras rezultātā viņš bija
ieguvis bagātā vīra parādnieku labvēlību. Taču viņš neslavēja pārvaldnieka
negodīgumu.
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Elders Džeimss E. Talmidžs, Divpadsmit apustuļu kvoruma loceklis, paskaidroja,
ko Glābējs mācīja, izmantojot līdzību par netaisno mājas pārvaldnieku: „Mūsu
Kunga mērķis bija parādīt kontrastu starp rūpēm, smalkjūtību un ziedošanos, kas
piemīt cilvēkiem, kuri ir saistīti ar naudas pelnīšanas laicīgajām lietām, un daudzu
citu, kas sevi pasludinājuši par garīgo bagātību meklētājiem, vienaldzīgo
dzīvesveidu. Pasaulīgi noskaņotie cilvēki neizturas nevērīgi pret saviem nākotnes

uzkrājumiem un bieži vien grēcīgā veidā dedzīgi tiecas daudz uzkrāt; turpretī „gaismas bērni” jeb
tie, kas tic, ka garīgās bagātības ir pāri visiem laicīgajiem īpašumiem, ir mazāk enerģiski,
apdomīgi vai gudri” (Jesus the Christ, 3. izd. [1916. g.], 463. lpp.).

Izlasi Lūkas 16:10–12, meklējot, ko Glābējs ieteica mums darīt, lai mēs tiktu svētīti
ar mūžīgajām bagātībām. Ievēro, ka vārds mantas 11. pantā nozīmē — pasaulīgās
bagātības, tai skaitā naudu un īpašumus. Var būt noderīgi zināt, ka izteikums
„vismazākā lietā … uzticams” (Lūkas 16:10) nozīmē — taisnīgi izmantot laicīgās
bagātības.

No Glābēja mācībām Lūkas 16:1–12 mēs mācāmies: ja mēs gudri gatavojamies
savai mūžīgajai nākotnei un taisnīgi izmantojam pasaulīgās bagātības, mēs
varam tikt svētīti ar mūžīgajām bagātībām.

1. Savā studiju dienasgrāmatā atbildi uz vienu vai abiem jautājumiem:

a. Kā tas, ka mēs taisnīgi izmantojam pasaulīgās bagātības, atspoguļo mūsu
cienīgumu — saņemt pārvaldījumā mūžīgās bagātības?

b. Kā tu, būdams jaunietis, vari taisnīgi izmantot pasaulīgās bagātības? Kā tu
vari to darīt, esot pieaudzis? (Skat. Jēkaba gr. 2:17–19.)

Lūkas 16:13–31
Jēzus norāj farizejus un māca līdzību par bagāto vīru un Lācaru
Studējot Lūkas 16:13–26, apdomā, kā pasaulīgo bagātību iekārošana var liegt
cilvēkiem saņemt mūžīgās bagātības.

Kā pierakstīts Lūkas 16:13–14, Glābējs mācīja, ka mēs „nevar[am] kalpot gan
Dievam, gan mantai” (Lūkas 16:13). Farizeji dzirdēja Jēzus mācības un „izsmēja”
(Lūkas 16:14) Viņu. Sameklē Lūkas 16:14 vārdu, kas raksturo farizejus un sniedz
skaidrojumu tam, kāpēc viņi izsmēja Glābēju Viņa mācību dēļ.

Farizeji bija mantkārīgi, kas nozīmē to, ka viņi savtīgi vēlējās vairāk mantu, sevišķi
to, kas piederēja citiem. Viņi tīkoja pēc pasaulīgās bagātības un varas (skat. Mateja
23:2–6, 14). Kāpēc, tavuprāt, viņu mantkārība lika viņiem izsmiet Glābēju?

Izlasi Lūkas 16:16–23, Džozefa Smita tulkojums (Svēto Rakstu ceļvedī), meklējot
dziļāku izpratni par sarunu starp farizejiem un Glābēju.

No šiem pantiem mēs uzzinām, ka farizeji apgalvoja, ka viņu likums bija Mozus
likums, un tādēļ viņi noraidīja Jēzu kā viņu soģi. Jēzus izskaidroja, ka Mozus likums
un pravieši liecināja par Viņu. Viņš iztaujāja farizejus par rakstītā noliegšanu un
norāja tos par „paties[ā] ceļ[a] … sagroz[īšanu]” (Lūkas 16:21, Džozefa Smita
tulkojums). Lai palīdzētu mantkārīgajiem farizejiem saprast savu rīcību un tās
sekas, Glābējs pielīdzināja viņus bagātam vīram, par ko var lasīt Lūkas 16:19–31.
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Suņi laizīja Lācara, nabadzīgā vīra, kas gulēja
pie bagātā vīra durvīm, vātis.

Svēto Rakstu notikumu iztēlošanās
Svēto Rakstu notikumu iztēlošanās var palīdzēt padarīt šos notikumus reālākus un „dzīvākus”.
Tā var arī palīdzēt tev labāk iepazīt cilvēkus un situācijas, kas pierakstītas Svētajos Rakstos, un,
pateicoties tam, efektīvāk analizēt un izprast Svēto Rakstu notikumus. Lasīšanas laikā meklē
detaļas, kas tev palīdzētu iztēloties notikumus un iedomāties, ka tajos piedalies.

Lasot Lūkas 16:19–31, iztēlojies personas šajā līdzībā un viņu attiecības. Tu vari šos
pantus izlasīt skaļi, it kā atrastos klausītāju priekšā, citējot Glābēja vārdus (Lūkas
16:19–23), bagātā vīra vārdus (Lūkas 16:24, 27, 28, 30) un Ābrahāma vārdus (Lūkas
16:25, 26, 29, 31). Var būt noderīgi zināt, ka frāze „Ābrahāma [klēpis]” [Lūkas
16:22] simbolizē paradīzi garu pasaulē un „[elle]” [Lūkas 16:23] attiecināma uz
garu cietumu (skat. Bible Dictionary, „Abraham’s Bosom”, „Hell”).

Kā atšķīrās bagātā vīra un Lācara
mirstīgās dzīves?

Kā bagātā vīra mantkārība jeb mīlestība
uz pasaulīgām lietām ietekmēja viņu
pēc viņa nāves?

Ko, tavuprāt, ar šo līdzību bija paredzēts
mācīt farizejiem?

Viens no principiem, ko mēs varam
mācīties no šīs līdzības, ir šāds: ja mēs esam mantkārīgi un neizmantojam
pasaulīgās bagātības taisnīgi, mēs galu galā pieredzēsim ciešanas un nožēlu
(skat. arī M&D 104:18).

No šīs līdzības mēs varam mācīties vēl
vienu patiesību. Saskaņā ar Lūkas
16:30, kas notiktu, atbilstoši bagātā vīra
ticībai, ja Lācars parādītos bagātā vīra
brāļiem?

Bagātais vīrs ticēja: ja Lācars parādītos
viņa brāļiem, viņi nožēlotu grēkus un
pievērstos patiesībai. Pievēršana ir
„ticības, sirds un dzīves izmainīšana, lai
pieņemtu Dieva gribu un dzīvotu
saskaņā ar to” (Svēto Rakstu ceļvedis,
„Pievēršana, pievērsts”,
scriptures.lds.org).

Saskaņā ar Lūkas 16:29, 31, kāpēc
Ābrahāms nesūtīja Lācaru pie bagātā
vīra brāļiem?

Pieminot „Mozu un praviešus”, Glābējs atkal atsaucās uz Rakstiem, par kuriem
farizeji teica, ka tiem tic un saskaņā ar tiem dzīvo, taču patiesībā tos noraidīja.

No šīs līdzības mēs mācāmies: pievēršana notiek caur ticību un paklausību
praviešu vārdiem, nevis brīnumu pieredzēšanu vai eņģeļu skatīšanu.

11.  DAĻA,  3 .  DIENA

222



2. Savā studiju dienasgrāmatā atbildi uz jautājumiem:

a. Kā tev šķiet, kāpēc pievēršana notiek caur ticību un paklausību praviešu
vārdiem, nevis brīnumu pieredzēšanu vai eņģeļu skatīšanu?

b. Kādas praviešu mācības ir ietekmējušas tavu pievēršanu ticībai?

Uz atsevišķas papīra lapas uzraksti mērķi — kā tu vari labāk ticēt jeb uzklausīt
noteiktas praviešu mācības un padomus, lai tava pievēršana ticībai kļūtu stiprāka.
Lai smeltos idejas, tu vari pārskatīt brošūru Jaunatnes morāles stiprināšanai. Novieto
šo papīra lapu tādā vietā, kur tu vari to redzēt ik dienu, iespējams, savos Svētajos
Rakstos, lai sev atgādinātu par savu mērķi.

3. Savā studiju dienasgrāmatā, zem šīs dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es izstudēju Lūkas 16. nodaļu un pabeidzu šo stundu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu skolotāju:
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11. DAĻA: 4. DIENA

Lūkas 17. nodaļa
Ievads
Jēzus mācīja Saviem mācekļiem par nepieciešamību piedot citiem. Pēc tam apustuļi
lūdza Jēzu vairot viņu ticību. Atbildot Glābējs mācīja viņiem līdzību par neizdevīgo
kalpu. Vēlāk Jēzus dziedināja 10 spitālīgos, taču tikai viens atgriezās, lai Viņam
pateiktos. Glābējs stājās pretī farizejiem un mācīja par Dieva valstības
nodibināšanu.

Lūkas 17:1–10
Apustuļi lūdz Jēzu vairot viņu ticību

1. Iedomājies konkrētas situācijas, kurās tev būtu nepieciešams izrādīt
ticību, piemēram, lūdzot priesterības svētību, maksājot desmito

tiesu, uzstājoties vai mācot stundu baznīcā. Pieraksti tās savā studiju
dienasgrāmatā. Pēc tam atbildi uz šādiem jautājumiem: Vai tu jebkad esi vēlējies
lielāku ticību? Ja tā, tad ar kādām pieredzēm tev nācās saskarties, kas palīdzēja
radīt šādu vēlmi?

Studējot Lūkas 17. nodaļu, meklē principus, kas varētu tev palīdzēt vairot
savu ticību.

Lūkas 17:1–2 Glābējs mācīja Saviem mācekļiem, ka tiem, kas kārdina citus grēkot,
nāksies par to atbildēt.

Izlasi Lūkas 17:3–4, meklējot pavēli, ko Glābējs deva Saviem mācekļiem, kas varētu
prasīt ticību. Tu vari atzīmēt šo pavēli savos Svētajos Rakstos.

Kāpēc varētu būt grūti piedot kādam, kas vairākkārt ir nodarījis tev pāri?
____________________

Izlasi Lūkas 17:5, meklējot, ko apustuļi vēlējās no Glābēja pēc tam, kad Viņš bija
mācījis viņiem par piedošanu.

Kā centieni iegūt lielāku ticību Tam Kungam varēja palīdzēt viņiem paklausīt
pavēlei — piedot citiem? ____________________

Kā pierakstīts Lūkas 17:6, Glābējs atbildēja apustuļu lūgumam pēc lielākas ticības,
liecinot, ka ar ticību, kas līdzinās sīkam sinepju graudiņam, var izdarīt brīnumus.
Lai palīdzētu viņiem saprast, kā vairot savu ticību, Jēzus tad pastāstīja līdzību,
raksturojot kunga un kalpa attiecības.

Izlasi Lūkas 17:7–10, meklējot, ko kungs sagaidīja no sava kalpa. Lai saprastu kādus
nezināmus vārdus, izmanto zemteksta piezīmes (ja pieejamas).

Bībeles laikos kungs nodrošināja kalpu ar visu dzīvei nepieciešamo, kamēr vien
kalps uzticami veica savus pienākumus. Attiecīgi, kungam nebija vajadzības īpaši
pateikties savam kalpam vai justies viņa parādniekam tāpēc, ka viņš ir izpildījis
savus pienākumus.

Padomā, kā mūsu Debesu Tēvs līdzinās kungam šajā līdzībā.

Tu vari atzīmēt Lūkas 17:10 frāzi —„visu, kas jums uzdots, būsit izpildījuši”.
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2. Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā ieraksti: Mūsu ticība augs, kad
mēs centīsimies darīt visu, ko pavēl Debesu Tēvs. Vēlāk tu papildināsi

šo apgalvojumu.

Tu vari atzīmēt Lūkas 17:10 Jēzus teikto — ko kalpiem vajadzēja teikt, kad viņi bija
izdarījuši to, kas tiem bija pavēlēts.

Atzīt, ka mēs esam necienīgi kalpi, nozīmē to: lai cik labi mēs ievērotu baušļus, mēs
vienmēr esam parādā Dievam. Viņš svētī mūs tik dāsni, ka mēs nekad nevaram
atlīdzināt Viņam — pat tad, kad esam paklausīgi un taisnīgi dzīvojam (skat. Mosijas
2:20–26).

3. Pabeidz savā studiju dienasgrāmatā šo apgalvojumu, lai tas izteiktu
šādu principu: Mūsu ticība pieaugs, kad centīsimies darīt visu,

ko Debesu Tēvs pavēl, un kad atcerēsimies, ka vienmēr esam Viņam
parādā. Pēc tam atbildi uz šādu jautājumu: Kā centieni darīt visu, ko Dievs
pavēl, vairo mūsu ticību?

Prezidents Hibers Dž. Grants mācīja par to, cik svarīgi ir pildīt mūsu pienākumu,
kalpojot Dievam: „Nevienam vīrietim vai sievietei nepastāv nekādi draudi
attiecībā uz ticības zaudēšanu šai Baznīcai, ja vien cilvēks ir pazemīgs un lūgšanu
pilns un paklausīgi pilda savus pienākumus. Man nav zināms, ka šāds cilvēks
jebkad būtu zaudējis savu ticību. Pildot savus pienākumus, pieaug ticība, līdz tā
kļūst par pilnīgām zināšanām” (skat. Teachings of Presidents of the Church:

Heber J. Grant [2002], 28. lpp.).

Padomā par kādu reizi, kad tu ievēroji baušļus vai paklausīgi veici savus
pienākumus pret Dievu, un sajuti pieaugam savu ticību.

Lūkas 17:11–19
Jēzus šķīsta 10 spitālīgos
Pamatojoties uz to, ko tu zini par
spitālību, pabeidz šo apgalvojumu:
Bībeles laikos būtu bijis smagi slimot ar
spitālību, tāpēc ka …
____________________.

Spitālība bija slimība, kas varēja novest
pie kropluma un nāves. Spitālīgos
atšķīra no pārējās sabiedrības, lai
pasargātu citu cilvēku veselību, un
viņiem bija jāizsaucas: „Nešķīsts!”, lai
brīdinātu ikvienu, kas viņiem tuvojās.

Izlasi Lūkas 17:11–12, noskaidrojot, ko Jēzus satika, kad apstājās kādā ciematā,
ceļodams uz Jeruzālemi.

Ja tu būtu viens no tiem spitālīgajiem, kādas sajūtas būtu tevi pārņēmušas,
ieraugot Jēzu?
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Izlasi Lūkas 17: 13–14, meklējot, ko spitālīgie teica Glābējam un ko Viņš tiem
atbildēja.

Mozus likumā bija noteikts, ka spitālīgajiem pēc dziedināšanas bija jāatrādās
priesteriem, lai viņus varētu uzņemt atpakaļ sabiedrībā (skat. 3. Mozus 14. nodaļa).
Tu vari atzīmēt savos Svētajos Rakstos to, kas notika, kad spitālīgie devās, lai
atrādītos priesteriem.

No Lūkas 17:14 mēs varam mācīties, ka mēs saņemam Tā Kunga svētības, kad
darām to, ko Viņš mums ir norādījis.

Iedomājies, kā tu būtu juties — kā tas būtu izmainījis tavu dzīvi —, ja tu būtu viens
no spitālīgajiem, kas tika dziedināts. Ko, tavuprāt, tu būtu darījis, kad atskārstu, ka
esi šķīstīts no spitālības?

Izlasi Lūkas 17:15–19, meklējot, kā viens no spitālīgajiem izturējās citādāk nekā
pārējie.

Viens patiess princips, ko mēs varam mācīties no šī spitālīgā, kurš atgriezās, lai
paustu pateicību, ir šāds: ir svarīgi pateikties par saņemtajām svētībām.

Kāpēc ir svarīgi pateikties Dievam par saņemtajām svētībām?
____________________

Kā mēs dažreiz varam kļūt līdzīgi deviņiem spitālīgajiem?

Lasot tālāk sniegto prezidenta Tomasa S. Monsona izteikumu, atzīmē, ko viņš
mācīja par to, kas notiks, ja mēs paudīsim pateicību mūsu Debesu Tēvam: „Mani
brāļi un māsas, vai mēs atceramies pateikties par svētībām, kuras mēs saņemam?
Sirsnīga pateicība ne tikai palīdz mums atpazīt savas svētības, bet arī atslēdz
debesu durvis un palīdz mums sajust Dieva mīlestību” („The Divine Gift of
Gratitude”, Ensign vai Liahona, 2010. g. nov., 87. lpp.).

Tu vari atzīmēt Lūkas 17:19, ko Glābējs atklāja par notikumu ar spitālīgo, kurš
pauda pateicību.

Izvērtē savu dzīvi
Kad mēs atvēlam laiku tam, lai godīgi izvērtētu, cik atbilstoši dzīvojam pēc kāda no evaņģēlija
principiem, mēs dodam Svētajam Garam iespēju palīdzēt mums atskārst, ko darām labi un kā
varam kļūt labāki. Izvērtējot sevi, centies iegūt Svētā Gara vadību un būt pilnīgi godīgs.

Kā pateikšanās Tam Kungam par savām svētībām palīdz mums kļūt veseliem?
____________________

4. Uzraksti savā studiju dienasgrāmatā konkrētas svētības no Debesu
Tēva, par kurām tu esi pateicīgs. Uzskaiti dažas lietas, ko tu vari

darīt savā dzīvē, lai izrādītu pateicību par šīm svētībām.
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Lūkas 17:20–37
Jēzus māca par Dieva valstības nodibināšanu
Lūkas 17:20–37 Jēzus mācīja par Savu Otro atnākšanu. Tu pētīji daļu no šīs
rakstvietas satura, kad studēji Mateja 24. nodaļu un Džozefs Smits — Mateja ev.

5. Savā studiju dienasgrāmatā, zem šīs dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es izstudēju Lūkas 17. nodaļu un pabeidzu šo stundu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu skolotāju:

11.  DAĻA,  4 .  DIENA

227



12. DAĻA: 1. DIENA

Lūkas 18.–21. nodaļa
Ievads
Kad Jēzus Kristus pēdējo reizi devās uz Jeruzālemi, Viņš cilvēkiem mācīja Savu
evaņģēliju un darīja brīnumus. Viņš triumfāli iejāja Jeruzālemē, vēlreiz šķīstīja
templi un mācīja tur esošos cilvēkus.

Lūkas 18.–21. nodaļa
Glābējs māca pa ceļam uz Jeruzālemi
Tu jau esi mācījies par daudziem notikumiem, kas pierakstīti Lūkas 18.–21. nodaļā,
studējot Mateja un Marka evaņģēliju.

Kad Jēzus Kristus pēdējo reizi ceļoja uz
Jeruzālemi, Viņš mācīja vairākas līdzības
un dziedināja daudzus cilvēkus. Viņš
aicināja kādu bagātu jaunekli izdalīt
visu savu mantu nabagiem un sekot
Viņam. Viņš dziedināja neredzīgu
cilvēku. Neskatoties uz izsmieklu, Viņš
ēda kopā ar vienu no virsmuitniekiem
Jērikā. (Skat. arī Mateja 19.–20. nod.;
Marka 10. nod..)

Jēzus ieradās Jeruzālemē un,
slavinājuma saucienu pavadīts, iejāja
pilsētā uz ēzeļa kumeļa. Viņš atkal
izdzina naudas mijējus no tempļa,
mācīja tur esošos cilvēkus un atbildēja
uz augsto priesteru un rakstu mācītāju
jautājumiem. Viņš uzslavēja atraitni,
kura tempļa šķirstā iemeta divas
artavas. Viņš arī stāstīja mācekļiem par
Savu Otro atnākšanu.

Lielākā daļa stāstu, ko tu mācīsies šajā
stundā, ir atrodami vienīgi Lūkas
evaņģēlijā. Lai sagatavotos studēt Lūkas
18.–21. nodaļu, atvēlētajā vietā atbildi
uz šiem jautājumiem:

Kāda rīcība varētu liecināt par to, ka
cilvēks patiesi vēlas tuvināties Tam
Kungam? Kāda uzvedība varētu parādīt,
ka viņš vai viņa patiešām vēlas saņemt piedošanu vai vēlas Tā Kunga palīdzību?
____________________

Izlasi visas tālāk dotās rakstvietas šajā tabulā un apdomā atbildes uz minētajiem
jautājumiem. Tu vari pasvītrot to, ko atrodi.
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Līdzība vai
stāsts

Vārdu skaidrojumi Galvenais
personāžs

Mācības vai
principi

Lūkas 18:1–8 Pagurt: kļūt mazdūšīgam vai nogurt

Izlemt: panākt taisnību

Atraitne

Lūkas 18:9–14 Taisnots: pieņemts vai padarīts tīrs Muitnieks

Lūkas
18:35–43

Neredzīgais

Lūkas 19:1–10 Ļaudis: cilvēku pūlis vai drūzma

Izspiest: iegūt ar netaisnīgiem līdzekļiem
vai paņēmieniem

Caķejs

Jautājumi, ko apdomāt

• Kāda bija galvenā personāža vēlēšanās?

• Ko šis cilvēks izdarīja, kas liecināja par viņa vai viņas vēlmes patiesumu?

• Kas notika, pateicoties šī cilvēka uzticīgajai rīcībai?

1. Savā studiju dienasgrāmatā atbildi uz jautājumiem:

a. Kādas līdzības tu pamanīji katra galvenā personāža rīcībā?

b. Kādas līdzības tu pamanīji tajā, ko katrs no galvenajiem personāžiem
saņēma, pateicoties savai rīcībai?

Viens princips, ko māca šie stāsti, ir šāds: ja mēs esam patiesi un neatlaidīgi,
izrādot ticību Tam Kungam, mēs varam saņemt Viņa žēlastību.

Izlasi tālāk doto eldera Deivida A. Bednāra, Divpadsmit apustuļu kvoruma locekļa, izteikumu,
meklējot, kas norāda uz to, ka cilvēks izrāda ticību Tam Kungam: „Patiesa ticība koncentrējas uz
To Kungu, Jēzu Kristu, un vienmēr vada uz taisnīgu rīcību” („Lūdz ticībā” (vispārējās konferences
runa), Ensign vai Liahona, 2008. g. maijs, 95. lpp.).

Tu vari pierakstīt šo izteikumu savas Svēto Rakstu grāmatas lappuses malā.

2. Savā studiju dienasgrāmatā uzraksti dažus veidus, kā tu vari izrādīt
ticību Jēzum Kristum jau šodien. Kādas svētības tiek gūtas, ja ik

dienu izrādām ticību Jēzum Kristum?

Izlasi tālāk doto eldera Bednāra izteikumu, meklējot, ko viņš teica par to, ko nozīmē
— piedzīvot Tā Kunga žēlastību:

„Caur personīgām studijām, novērojumiem, apdomāšanu un lūgšanu es esmu
nonācis pie labākas izpratnes par to, ka Tā Kunga sirsnīgā žēlastība ir ļoti
personīgas un individuālas svētības — spēks, aizsardzība, paļāvība, vadība,
sirsnīgā laipnība, mierinājums, atbalsts un garīgās dāvanas —, kuras mēs
saņemam no Jēzus Kristus, pateicoties Jēzum Kristum un caur Jēzu Kristu, To
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Kungu. Patiesi Tas Kungs „piemēro Savu žēlastību atbilstoši cilvēku bērnu apstākļiem” (M&D
46:15).

… Ļaujiet man ieteikt, ka viens no veidiem, kā Tas Kungs nāk pie katra no mums, — caur Viņa
bagātīgo un sirsnīgo žēlastību. Piemēram, kad jūs un es saskaramies ar izaicinājumiem un
pārbaudījumiem savā dzīvē, tad ticības dāvana un atbilstoša personīgās pārliecības sajūta, kas ir
pārāka par mūsu pašu spējām, ir tikai divi Tā Kunga sirsnīgās žēlastības piemēri. Grēku
nožēlošana un piedošana, un sirdsapziņas miers ir Tā Kunga sirsnīgās žēlastības piemēri. Un
neatlaidība un gara spēks, kas ļauj mums priecīgi virzīties uz priekšu, kad saskaramies ar
fiziskiem ierobežojumiem un garīgām grūtībām, ir Tā Kunga sirsnīgās žēlastības piemēri” („The
Tender Mercies of the Lord”, Ensign vai Liahona, 2005. g. maijs, 99.–100. lpp.).

3. Savā studiju dienasgrāmatā atbildi uz jautājumiem:

a. Kā tu vai kāds, ko pazīsti, ir izrādījis ticību Jēzum Kristum? Kādu žēlastības
izpausmi tā rezultātā saņēmi tu vai šis cilvēks?

b. Apdomā, kādu Tā Kunga palīdzību vai žēlastību tu vēlētos saņemt. Ko tu
darīsi, lai izrādītu ticību Tam Kungam nolūkā — saņemt Viņa žēlastību?

4. Savā studiju dienasgrāmatā, zem šīs dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es izstudēju Lūkas 18.–21. nodaļu un pabeidzu šo stundu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu skolotāju:
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12. DAĻA: 2. DIENA

Lūkas 22. nodaļa
Ievads
Savas laicīgās kalpošanas beigās Jēzus iedibināja Svēto Vakarēdienu, mācīja Saviem
mācekļiem kalpot citiem un pavēlēja Pēterim stiprināt savus brāļus. Glābēja
Izpirkšanas upuris aizsākās Ģetzemanes dārzā. Viņš tika apcietināts un tiesāts
Kajafas priekšā. Kamēr Glābējs tika tiesāts, Pēteris noliedza, ka Viņu pazīst.

Lūkas 22:1–38
Glābējs iedibina Svēto Vakarēdienu un apmāca Savus apustuļus
Iedomājies, ka tu un kāds ģimenes loceklis sēž uz grīdas savās mājās. Tavs ģimenes
loceklis vēlas piecelties un lūdz tev palīdzību. Cik labi tu varētu palīdzēt, ja
turpinātu sēdēt uz grīdas? Ko tas dotu, ja tu pirmais pieceltos?

Šī analoģija var palīdzēt tev saprast, ko mēs varam darīt, lai palīdzētu citiem kļūt
garīgākiem.

Studējot Lūkas 22. nodaļu, meklē patiesus principus, kas tev palīdzēs saprast, kā tu
vari palīdzēt citiem garīgi „piecelties”.

Lūkas 22:1–30 mēs uzzinām, ka Savas laicīgās kalpošanas beigās Glābējs tikās ar
Saviem apustuļiem, lai svinētu Pashā. Šī notikuma laikā Viņš paziņoja, ka viens no
viņiem Viņu nodos, Viņš iedibināja Svēto Vakarēdienu un pavēlēja to turpināt pildīt
Viņa piemiņai, un Viņš mācīja, ka tie, kas kalpo citiem, ir lielākie no visiem. Glābējs
arī uzslavēja Savus apustuļus par to, ka viņi turpināja būt ar Viņu, un apsolīja
Viņiem, ka kādu dienu viņi sēdēs troņos un tiesās divpadsmit Israēla ciltis.

Izlasi Lūkas 22:31–32, meklējot, ko Glābējs teica par to, ko vēlējās Sātans.

Džozefa Smita veiktais tulkojums šādi paskaidro 31. pantu: „Un Tas Kungs sacīja:
Sīmani, Sīmani, redzi, sātanam ļoti iegribējies jūs, ka viņš varētu sijāt valstības
bērnus kā kviešus” (skat. Joseph Smith Translation, Luke 22:31). Citiem vārdiem
sakot, Sātans vēlējās notvert lamatās Pēteri, lai viņš vieglāk varētu aizvilināt citus
Baznīcas locekļus.

„Kvieši tiek sijāti, atdalot graudus no pelavām. Vērtīgie graudi tiek paglabāti, taču
pelavas tiek izmestas. Ja svētie padodas kārdinājumam un krīt pasaules grēkos, tad
viņi zaudē savu īpatnību un kļūst kā pelavas” (New Testament Student Manual
[Baznīcas izglītības sistēmas rokasgrāmata, 2014. g.], 183. lpp.). Glābēja līdzībā
Pētera un citu cilvēku ticība un liecība varēja būt kā graudi, ko Sātans vēlējās atdalīt
jeb viņiem atņemt.

Uzraksti vienu vai divas lietas, ko tu esi uzzinājis par Pēteri, kas apliecina to, ka
viņam jau bija liecība par Jēzu Kristu un Viņa evaņģēliju: ____________________

Tu vari atzīmēt Lūkas 22:32 Glābēja teikto par to, kas Pēterim vēl bija jāpiedzīvo, lai
viņš varētu stiprināt savus brāļus.

Liecība par evaņģēliju nozīmē to, ka cilvēks ir saņēmis „zināšanas un garīg[u]
apstiprinājum[u], ko sniedz Svētais Gars” (Svēto Rakstu ceļvedis, „Liecība”,
scriptures.lds.org). Pievēršanās evaņģēlijam ir „ticības, sirds un dzīves izmainīšana,
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lai pieņemtu Dieva gribu un dzīvotu saskaņā ar to” (Svēto Rakstu ceļvedis,
„Pievēršana, pievērstais”, scriptures.lds.org).

Pamatojoties uz to, ko Tas Kungs teica Pēterim Lūkas 22:32, mēs varam noteikt
šādu patiesu principu: Kad mēs esam pievērsti Jēzus Kristus evaņģēlijam, mēs
varam stiprināt citus.

1. Kad mēs esam pievērsti evaņģēlijam, mūsu uzskati un rīcība ir
saskaņā ar Dieva gribu un mēs spējam palīdzēt citiem vai stiprināt

tos. Savā studiju dienasgrāmatā atbildi uz jautājumiem:

a. Kā analoģija par palīdzēšanu kādam piecelties ir saistīta ar šo principu?

b. Kas, tavuprāt, varētu palīdzēt cilvēkam vairāk pievērsties evaņģēlijam?

Izlasi Lūkas 22:33–34, meklējot, kā Pēteris atbildēja uz Glābēja pamācību un ko
Glābējs pravietoja par Pētera rīcību. Tu vari atzīmēt to, ko atrodi.

Šis stāsts detalizētāk ir pierakstīts Mateja 26. nodaļā. Izlasi Mateja 26:35, meklējot,
ko Pēteris teica Glābējam, kad bija dzirdējis šo pravietojumu.

Lūkas 22:39–53
Glābējs cieš Ģetzemanē, Viņam lielas asins lāses kā sviedri pil uz zemes, un Jūda
Viņu nodod
Pēc Pashā svētkiem Jēzus ar apustuļiem devās uz Ģetzemanes dārzu. Izlasi Lūkas
22:39–43, meklējot, ko Glābējs tur darīja. Tu vari atzīmēt 43. pantā, kas Viņu
stiprināja.

No šī pieraksta mēs mācāmies: ja mēs esam gatavi paklausīt Debesu Tēvam,
Viņš dos mums spēku, lai mēs spētu darīt Viņa gribu.

Kā Debesu Tēvs var mūs stiprināt? ____________________

Padomā par kādu gadījumu, kad sajuti Debesu Tēva stiprinājumu, cenšoties darīt
Viņa gribu.

Lūkas pierakstā par Glābēja ciešanām Ģetzemanes dārzā ir iekļauta nozīmīga
nianse, kas nav atrodama Mateja un Marka pierakstā. Izlasi Lūkas 22:44, izzinot, kā
Lūka raksturoja Glābēja ciešanas Ģetzemanē. Tu vari atzīmēt vārdus, kas māca
šādu patiesu principu: Jēzus Kristus asinis kā lielas sviedru lāses pilēja uz
zemes, kad Viņš cieta Ģetzemanes dārzā.

Glābējs raksturoja Savas ciešanas atklāsmē, kas tika dota caur pravieti Džozefu
Smitu. Izlasi Mācības un Derību 19:18, izzinot, kā Glābējs raksturoja Savas
ciešanas. Izlasi arī Mosijas 3:7. Tu vari pierakstīt norādes uz Mācības un Derību 19:18
un Mosijas 3:7 savos Svētajos Rakstos, līdzās Lūkas 22:44.

2. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz šādiem
jautājumiem:

a. Kādas ir tavas domas par to, ka Jēzus Kristus tik daudz cieta par tevi?

b. Kā zināšanas par šo patiesību stiprina tavu liecību par Glābēja mīlestību
pret tevi?
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Elders Brūss R. Makonkijs, Divpadsmit apustuļu kvoruma loceklis, mācīja par
Glābēja ciešanām:

„Mēs nezinām, mēs nevaram pateikt, neviens mirstīgs prāts nespēj pilnībā
aptvert tā nozīmi, ko Kristus paveica Ģetzemanē.

Mēs zinām, ka lielas asins lāses nāca no katras Viņa ķermeņa poras, kad Viņš
izdzēra tā rūgtā biķera mieles, ko Viņa Tēvs deva Viņam.

Mēs zinām, Viņš cieta gan miesā, gan garā — vairāk, nekā cilvēks spēj izciest, ja
vien tas nav līdz nāvei.

Mēs zinām, ka kaut kādā veidā, kas mums nav izprotams, Viņa ciešanas apmierināja taisnības
prasības, izpirka nožēlas pilnās dvēseles no grēka sāpēm un soda un padarīja žēlastību pieejamu
tiem, kas tic Viņa svētajam Vārdam.

Mēs zinām, ka Viņš gulēja pie zemes, kad bezgalīgi smagas nastas izraisītās sāpes un agonija lika
Viņam trīcēt, un Viņš vēlējās, lai Viņam nebūtu jādzer tas rūgtais biķeris.

Mēs zinām, ka eņģelis nāca no godības augstumiem, lai stiprinātu Viņu šajā smagajā
pārbaudījumā, un mēs uzskatām, ka tas bija varenais Miķelis, kurš sākumā krita, lai cilvēks
varētu būt.

Cik mēs varam noprast, šī bezgalīgā agonija — šīs ne ar ko nesalīdzināmās ciešanas — ilga
aptuveni trīs vai četras stundas” („The Purifying Power of Gethsemane”, Ensign, 1985. g.
maijs, 9. lpp.).

Lūkas 22:45–48 mēs uzzinām, ka pēc Glābēja ciešanām Ģetzemanē Jūda Iskariots
Viņu nodeva.

Izlasi Lūkas 22:49–51, izzinot, ko izdarīja Pēteris (skat. Jāņa 18:10), kad augstie
priesteri un citi atnāca, lai Jēzu apcietinātu. Tu vari atzīmēt to, ko Glābējs izdarīja
augstā priestera kalpam.

Lūkas 22:52–53 mēs uzzinām, ka Glābējs vaicāja, kāpēc augstie priesteri un citi
apcietināja Viņu nakts laikā, nevis dienā, kad Viņš bija templī.

Lūkas 22:54–71
Jēzus tiek tiesāts sinedrija priekšā, un Pēteris noliedz, ka pazīst Viņu
Lūkas 22:54 mēs uzzinām, ka tad, kad Glābējs tika aizvests augstā priestera namā,
Pēteris sekoja no tālienes.

3. Savā studiju dienasgrāmatā uzzīmē šādu tabulu. Lasot katru no
rakstvietām, meklē, kas runāja ar Pēteri un ko Pēteris teica, kamēr

Glābējs tika tiesāts. Ieraksti savas atbildes atbilstošajās ailēs. (Piezīme! Visos
četros evaņģēlijos ir rakstīts par Pētera noliegumu, taču Jāņa pieraksts ir
visdetalizētākais.)

Norāde Kas runāja ar Pēteri? Ko Pēteris sacīja?

Jāņa 18:15–17
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Norāde Kas runāja ar Pēteri? Ko Pēteris sacīja?

Jāņa 18:18, 25

Jāņa 18:26–27

Kad esi pabeidzis tabulas aizpildīšanu, atbildi uz šādu jautājumu savā studiju
dienasgrāmatā: Kāpēc, tavuprāt, Pēteris liedzās pazīstam Jēzu katram no šiem
cilvēkiem?

Izlasi Lūkas 22:61–62, meklējot, kas
notika pēc tam, kad Pēteris bija liedzies,
ka pazīst Glābēju.

Iedomājies sevi Pētera vietā pēc tam,
kad viņš trīs reizes noliedza, ka pazīst
Jēzu. Kādas domas vai sajūtas, tavuprāt,
tevi pārņemtu, kad Glābējs būtu
paskatījies uz tevi? Kāpēc tu būtu
tā juties?

Elders Brūss R. Makonkijs par
Pēteri mācīja:

„Pēteris ir klasisks piemērs tam, kā pievēršanas spēks iedarbojas uz jūtīgām
dvēselēm. Mūsu Kunga mirstīgās kalpošanas laikā Pēterim bija liecība no Gara
par Kristus dievišķumu un par diženo glābšanas ieceri, kas bija Kristū. „Tu esi
Kristus, dzīvā Dieva Dēls,” viņš teica, Svētā Gara iedvesmots. (Mat. 16:13–19.)
Kad citi atkrita, Pēteris, apustuļa pārliecībā, drosmīgi apliecināja: „Mēs esam
ticējuši un atzinuši, ka Tu esi Dieva Svētais.” (Jāņa 6:69.) Pēteris zināja, un viņa

zināšanas nāca caur atklāsmi.

Taču Pēteris nebija pievērsts, tāpēc ka viņš nebija kļuvis par jaunu radību Svētajā Garā. Pēteris
bija ieguvis liecību jau labu laiku iepriekš, kad Jēzus, tiekot apcietināts, viņam teica: „Kad tu
atgriezīsies, tad stiprini savus brāļus!” (Lūkas 22:32.) Uzreiz pēc tam, neskatoties uz savu liecību,
Pēteris noliedza, ka pazina Kristu. (Lūkas 22:54–62.) Pēc Glābēja krustā sišanas Pēteris devās
zvejot, līdz augšāmcēlies Kungs atkal aicināja viņu kalpošanai. (Jāņa 21:1–17.) Beidzot,
Vasarsvētku dienā, tika saņemts apsolītais garīgais dāvinājums; Pēteris un visi uzticīgie mācekļi
kļuva par jaunām radībām Svētajā Garā; viņi bija patiesi pievērsti un viņu turpmākais veikums
liecināja par viņu pievēršanās nelokāmību. (Apustuļu darbu 3., 4. nod.)” (Mormon Doctrine,
2. izd. [1966. g.], 162.–163. lpp.).

Apustuļu darbos mēs uzzinām, ka pēc tam, kad Pēteris saņēma Svētā Gara dāvanu,
viņš kļuva pilnībā pievērsts un savu atlikušo mūžu pavadīja kā uzticīgs Jēzus Kristus
māceklis (skat. Ap. d. 4:13–17; 5:25–29).
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4. Savā studiju dienasgrāmatā atbildi uz jautājumiem:

a. Kādas mācības mēs varam gūt no Pētera pieredzes?

b. Kurš no tev zināmiem cilvēkiem šķiet patiesi pievērsts Jēzus Kristus
evaņģēlijam? Ko šis cilvēks ir izdarījis, lai parādītu, ka viņš vai viņa ir
pievērsts?

Pārdomā, ko tu vari darīt, lai padziļinātu savu pievēršanos Jēzus Kristus
evaņģēlijam. Rīkojies atbilstoši saņemtajiem iespaidiem.

Lūkas 22:63–71 mēs uzzinām, ka augstie priesteri izsmēja un sita Glābēju.

5. Savā studiju dienasgrāmatā, zem šīs dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es izstudēju Lūkas 22. nodaļu un pabeidzu šo stundu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu skolotāju:
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12. DAĻA: 3. DIENA

Lūkas 23.–24. nodaļa
Ievads
Glābējs tika tiesāts gan Poncija Pilāta, gan Hēroda Antipas priekšā. Neviens no
viņiem neatzina Glābēju par vainīgu noziegumos, kuros jūdi Viņu apsūdzēja, taču
Pilāts tomēr nodeva Viņu krustā sišanai. Jēzus piedeva romiešu kareivjiem, kuri sita
Viņu krustā, un pauda pārliecību par dzīvi pēc nāves zaglim, kurš arī tika sists
krustā. Kad Jēzus nomira, Viņa ķermenis tika ievietots kapā, kas piederēja Jāzepam
no Arimatijas. Trešajā dienā pēc Jēzus Kristus nāves eņģeļi pie kapa paziņoja dažām
sievietēm par Viņa Augšāmcelšanos. Jēzus vēlāk parādījās Saviem apustuļiem un
citiem, parādot Savu augšāmcelto ķermeni, un uzdeva viņiem sludināt grēku
nožēlošanu un būt par Viņa lieciniekiem.

Lūkas 23. nodaļa
Glābējs tiek tiesāts Pilāta un Hēroda priekšā un tiek sists krustā starp diviem zagļiem
Padomā par kādu reizi, kad kāds tev nodarīja pāri. Kā tu reaģēji šādā situācijā?

Studējot Lūkas 23. nodaļu, meklē patiesu principu, kas tev palīdzēs saprast, kā
mums vajadzētu reaģēt, kad jūtam, ka citi mums dara pāri.

Pēc tam, kad Jēzus bija izcietis Ģetzemanē, augstie priesteri apcietināja Viņu un
notiesāja Viņu uz nāvi. Tie aizveda Viņu pie romiešu pārvaldnieka Poncija Pilāta
Jūdejas apgabalā un pieprasīja, lai viņš nodod Jēzu nāvei. Pilāts nevarēja atrast Jēzū
nekādu vainu. Viņš sūtīja Jēzu, lai Viņu tiesātu Hērods Antipa, kurš bija nodevis
nāvei Jāni Kristītāju un kurš romiešu pakļautībā pārvaldīja Galileju un Pereju. Arī
Hērods nekādu vainu Jēzū nevarēja atrast, tāpēc Pilāts teica ļaudīm, ka viņš sodīs
Jēzu un atbrīvos Viņu. Ļaudis kliedza, lai Pilāts atbrīvotu slepkavu Barabu, nevis
Jēzu, un pieprasīja, lai Jēzus tiktu sists krustā. Pilāts atbrīvoja Barabu un nodeva
Jēzu krustā sišanai (skat. Lūkas 23:1–25).

Izlasi Lūkas 23:32–34 un Džozefa Smita tulkojums, Lūkas 23:35 (Svēto Rakstu
ceļvedī), meklējot, par ko Glābējs lūdza, kad Viņš tika sists krustā. Tu vari pasvītrot
Viņa lūgšanu savos Svētajos Rakstos.

1. Savā studiju dienasgrāmatā atbildi uz jautājumiem:

a. Kāpēc Glābēja lūgšana šajā brīdī ir tik ievērības cienīga?

b. Kādu principu mēs varam mācīties no Glābēja piemēra par to, kā mums
būtu jāreaģē, kad citi dara mums pāri? (Atbildi uz šo jautājumu, pabeidzot
noformulēt šādu principu: Mēs varam sekot Jēzus Kristus piemēram,
izvēloties ____________________.)

Piedot citiem nenozīmē, ka mēs atbrīvojam kādu no atbildības par savu rīcību. Tas
arī nenozīmē, ka mums būtu jāpakļauj sevi situācijām, kur cilvēki var turpināt darīt
mums pāri. Piedošana drīzāk nozīmē — ar mīlestību izturēties pret tiem, kas ir
nodarījuši mums pāri, un neturēt pret viņiem sirdī dusmas vai aizvainojumu (skat.
Svēto Rakstu ceļvedis, „Piedot”, scriptures.lds.org).
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Padomā, vai ir kāds cilvēks, kuram tev vajag piedot? Dažkārt piedot citiem var būt
grūti. Izlasi tālāk doto prezidenta Gordona B. Hinklija izteikumu, meklējot, ko tu
vari darīt, ja tev ir grūtības piedot kādam cilvēkam:

„Es lūdzos, lai jūs lūgtu Tam Kungam spēku piedot. … Tas var nebūt viegli, un tas
var nenotikt ātri. Taču, ja jūs pēc tā no sirds tieksieties un attīstīsiet sevī šo vēlmi,
tā nāks. … Jūsu sirdī nāks miers, kas citādi nav iegūstams. Par šo mieru, kas nāk
no Viņa, Viņš teica:

„Jo, kad jūs cilvēkiem viņu noziegumus piedosit, tad jums jūsu Debesu Tēvs
arīdzan piedos.

Bet, ja jūs cilvēkiem viņu noziegumus nepiedodat, tad jūsu Debesu Tēvs jums jūsu noziegumus
arīdzan nepiedos” (Mat. 6:14–15)” („Of You It Is Required to Forgive”, Ensign, 1991. g. jūn.,
5. lpp.).

2. Savā studiju dienasgrāmatā atbildi uz jautājumiem:

a. Atbildi uz šādu jautājumu: Kā, tavuprāt, lūgšana pēc spēka var tev palīdzēt
piedot kādam, kurš pret tevi ir slikti izturējies?

b. Uzraksti par kādu reizi, kad tu (vai kāds, ko tu pazīsti) piedevi kādam
cilvēkam. Atceries, ka nevajadzētu dalīties pārāk personiskās pieredzēs.

Centies sekot Jēzus Kristus priekšzīmei un piedot tiem, kas tev nodarījuši pāri.
Lūdz Dievam spēku, lai spētu piedot. (Atceries, ka Tas Kungs nosoda jebkāda veida
vardarbīgu uzvedību — fizisku, seksuālu, vārdisku vai emocionālu. Jebkāda veida
ļaunprātīga izmantošana vai slikta izturēšanās, tostarp iebiedēšana, ir pretēja Jēzus
Kristus mācībām. Ļaunprātīgas izmantošanas upurus vajadzētu pārliecināt, ka viņi
nav vainīgi citu cilvēku ļaunprātīgajā uzvedībā. Viņiem nav jājūtas vainīgiem.
Ļaunprātīgas izmantošanas upuriem vajadzētu nekavējoties meklēt palīdzību,
parasti pie sava bīskapa vai draudzes prezidenta.)

Lūkas 23:35–38 mēs uzzinām, ka jūdu
valdnieki un romiešu kareivji izsmēja
Glābēju, kad Viņš karājās pie krusta.
Izlasi Lūkas 23:39–43, meklējot, kā divi
zagļi, kas karājās pie krusta Glābējam
abās pusēs, izturējās pret Viņu. Tu vari
pasvītrot vārdus vai frāzes, kas tev šķiet
īpaši svarīgas.

Izlasi tālāk doto skaidrojumu, meklējot,
kāda nozīme bija Glābēja teiktajam
vienam no zagļiem, ka tas būs kopā ar
Viņu paradīzē:

„Termins paradīze Svētajos Rakstos ir lietots dažādās nozīmēs. Pirmkārt, tas apzīmē miera un
laimes vietu pēcmirstīgajā garu pasaulē, kas saglabāta tiem, kas kristījušies un kas palikuši
uzticīgi (skat. Almas 40:12; Moronija 10:34). …
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Otra nozīme vārdam paradīze atrodama Lūkas pierakstā par Glābēja krustā sišanu. … Pravietis
Džozefs Smits skaidroja, ka … Tas Kungs patiesībā teica, ka zaglis būs kopā ar Viņu garu
pasaulē” (Uzticīgi ticībai: Evaņģēlija norādes [2005. g.], 130. lpp.; skat. arī History of the Church,
5:424–425).

No Glābēja vārdiem zaglim, kas pierakstīti Lūkas 23:43, mēs uzzinām, ka visu
cilvēku gari savas nāves brīdī dodas uz garu pasauli.

Mācības un Derību 138. nodaļā mēs uzzinām, ka brīdī, kad Glābējs nomira, Viņa
gars iegāja garu pasaulē. Tomēr Viņš neapmeklēja ļaunos, kuri bija tajā garu
pasaules daļā, ko dēvē par garu cietumu. Izlasi Mācības un Derību 138:29–32,
meklējot, ko Jēzus Kristus darīja garu pasaulē un kas, visticamāk, notika ar zagli pēc
tam, kad viņš nomira un devās uz garu pasauli. Tu vari uzrakstīt norādi uz M&D
138:29–32, līdzās Lūkas 23:43, savos Svētajos Rakstos.

Norāžu rakstīšana uz citu rakstvietu
Norāde ir atsauce uz Svētajiem Rakstiem, kas var sniegt papildu ieskatu par studējamo
rakstvietu. Mācību laikā tu daudz iegūsi, rakstot norādes uz citām rakstvietām savos Svētajos
Rakstos, kad atradīsi pantus, kas tev palīdz izprast kādu citu rakstvietu vai Svēto Rakstu tematu.

Lai arī evaņģēlijs tika turpmāk sludināts šim zaglim, viņš automātiski nesaņēma
paaugstināšanu Dieva valstībā. Šim zaglim (un citiem, kas miruši bez zināšanām
par evaņģēliju) ir jānožēlo grēki un jāpieņem tempļa priekšraksti, kas tiek veikti
viņu labā (skat. Mācības un Derību 138:58–59).

Lūkas 23:44–56 vēstīts, ka Glābējs nomira pie krusta. Viņa ķermenis tika ietīts
audeklā un ievietots kapā. Materiāls par Glābēja nāvi pie krusta tika apskatīts
stundā par Mateja 27. nodaļu.

Lūkas 24. nodaļa
Eņģelis paziņo, ka Jēzus Kristus ir augšāmcēlies, un Jēzus parādās Saviem mācekļiem
Iedomājies, ka tu esi misionārs un satiec kādu, kurš saka: „Daudz cilvēku, ko
pazīstu, netic dzīvei pēc nāves. Daži no viņiem apgalvo, ka tic Jēzum Kristum, bet
netic, ka Viņš augšāmcēlās fiziskā ķermenī. Viņi saka, ka Viņš turpināja dzīvot tikai
kā gars. Kam tu tici saistībā ar Jēzus Kristus Augšāmcelšanos?”

Kā tu atbildētu uz šo jautājumu? ____________________

Izlasi Lūkas 24:1–4, meklējot, ko atklāja sievietes, ierodoties pie kapa, kur bija
ievietots Jēzus ķermenis.

Izlasi Lūkas 24:5–8, meklējot, ko eņģeļi pateica sievietēm. Tu vari pasvītrot to,
ko atrodi.

Lūkas 24:9–10 mēs uzzinām, ka sievietes atstāja kapu un pastāstīja mācekļiem, ko
viņas bija redzējušas un dzirdējušas.

Izlasi Lūkas 24:11, meklējot, kāda bija apustuļu reakcija uz sieviešu teikto.
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Apkopo, kā apustuļi reaģēja uz sieviešu teikto: ____________________

Dzirdot sieviešu sacīto, Pēteris aizskrēja līdz kapenēm un redzēja, ka Jēzus
ķermenis bija pazudis (skat. Lūkas 24:12).

Lūkas 24:13–32 mēs uzzinām, ka augšāmceltais Glābējs parādījās diviem
mācekļiem, kas bija ceļā uz Emavu. Šie abi mācekļi neatpazina Jēzu, kad Viņš gāja
kopā ar viņiem un mācīja viņus, izmantojot Svētos Rakstus, jo „viņu acis tapa
turētas” (Lūkas 24:16). Glābējs nevēlējās, lai viņi uzreiz Viņu atpazītu.

Izlasi Lūkas 24:32, meklējot, kā Glābēja mācības no Svētajiem Rakstiem ietekmēja
šos divus mācekļus. Tu varētu atzīmēt to, ko atrodi.

Abi mācekļi nekavējoties atgriezās Jeruzālemē un pastāstīja par pieredzēto
apustuļiem un citiem mācekļiem (skat. Lūkas 24:33–35). Kamēr viņi runāja,
parādījās Glābējs.

Izlasi Lūkas 24:36–39, meklējot pierādījumu tam, ka Jēzus bija augšāmcēlies — šī
vārda tiešajā nozīmē, un Viņam ir ķermenis no miesas un kauliem. (Lūkas 24:36–39
ir prasmīgi pārzināmā rakstvieta. Tu vari atzīmēt prasmīgi pārzināmās rakstvietas
atšķirīgā veidā, lai tu tās viegli varētu atrast.)

Kā tev šķiet, kā tu justos, ja tu būtu klāt
brīdī, kad augšāmceltais Kristus
parādījās Saviem mācekļiem?

Izlasi Lūkas 24:40–43, meklējot, ko vēl
Jēzus darīja, lai parādītu, ka Viņam ir
taustāms (vai fizisks), augšāmcelts
ķermenis.

No šiem pantiem mēs uzzinām, ka
Jēzus Kristus ir augšāmcelta būtne ar
ķermeni no miesas un kauliem.
Visiem augšāmceltiem ķermenim ir
slavas pilna miesa un kauli.

Lasot tālāk sniegto izteikumu, pasvītro,
kādēļ ir svarīgi saprast šo doktrīnu un
ticēt tai:

„Pateicoties Jēzus Kristus veiktajai Izpirkšanai, visi cilvēki tiks augšāmcelti — glābti no fiziskās
nāves (skat. 1. korintiešiem 15:22). Augšāmcelšanās ir gara apvienošanās ar ķermeni pilnīgā,
nemirstīgā stāvoklī, kas vairs nav pakļauts slimībai vai nāvei (skat. Almas 11:42–45)). …

Izpratne un liecība par augšāmcelšanos var dot jums cerību un perspektīvu, kad jūs sastopaties ar
dzīves grūtībām, pārbaudījumiem un uzvarām. Jūs varat rast mierinājumu pārliecībā, ka Glābējs
dzīvo un ka caur Viņa veikto Izpirkšanu „Viņš sarauj nāves saites, ka kaps neuzvarēs un ka nāves
dzelonis tiks aprīts cerībā uz godību” (Almas 22:14)” (Uzticīgi ticībai, 13. lpp.).

Pestīšanas iecere mums māca, ka Ādama un Ievas Krišana nesa fizisko un garīgo
nāvi. Mēs nespētu atgriezties pie Debesu Tēva un dzīvot ar Viņu, ja nebūtu
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nodrošināts Pestītājs, lai pārvarētu grēku un nāvi. Jēzus Kristus veiktā Grēku
Izpirkšana un Augšāmcelšanās pavēra mums iespēju pārvarēt Krišanas sekas.

3. Savā studiju dienasgrāmatā paskaidro, kādēļ ir svarīgi saprast
mācību par Jēzus Augšāmcelšanos un ticēt tai un kādēļ tev tā ir

svarīga.

Prasmīgi pārzināmā rakstvieta — Lūkas 24:36–39
4. Pārlasi situāciju, kurā tu esi misionārs un satiec kādu, kurš tev jautā

par Kristus Augšāmcelšanos. Pielietojot to, ko iemācījies Lūkas
24:36–39, uzraksti atbildi uz šī cilvēka jautājumu savā studiju dienasgrāmatā.

5. Savā studiju dienasgrāmatā, zem šīs dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es izstudēju Lūkas 23.–24. nodaļu un pabeidzu šo stundu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu skolotāju:
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Ievads Jāņa evaņģēlijā
Kādēļ studēt šo grāmatu?
Laikā, kad pieauga kristiešu vajāšana, atkrišana un strīdi par to, kas bija Jēzus
Kristus, apustulis Jānis pierakstīja savu liecību par Glābēju. Jāņa evaņģēlija
studēšana tev palīdzēs iepazīt Debesu Tēvu caur Viņa Dēla, Jēzus Kristus,
kalpošanu. Jāņa pierakstā tiek mācīts, ka tie, kuri dzīvo saskaņā ar Jēzus Kristus
mācībām, var saņemt lielas svētības, tai skaitā mūžīgo dzīvi.

Kas sarakstīja šo grāmatu?
Šo grāmatu sarakstīja apustulis Jānis. Visā grāmatā viņš sevi sauc par „mācekli,
kuru Jēzus mīlēja” (skat. Jāņa 13:23; 19:26; 20:2; 21:7, 20).

Jānis un viņa brālis Jēkabs bija zvejnieki (skat. Mateja 4:21). Pirms Jānis kļuva par
Jēzus Kristus mācekli un apustuli, viņš, acīmredzot, bija Jāņa Kristītāja sekotājs
(skat. Jāņa 1:35–40; Svēto Rakstu ceļvedī, „Jānis, Cebedeja dēls”, scriptures.lds.org).

Kad un kur šī grāmata tika sarakstīta?
Mēs nezinām, kad tieši Jānis sarakstīja šo grāmatu. Sarakstīšanas laiks variē no
60. g. pēc Kr. līdz 100. g. pēc Kr. . Agrīnie kristiešu rakstveži, kuri dzīvoja otrajā gadsimtā
pēc Kr., izteica minējumu, ka Jānis šo grāmatu sarakstīja Efezā, Mazāzijā (mūsdienu
Turcijā).

Kam un kādēļ šī grāmata tika sarakstīta?
Lai gan Jāņa pieraksts bija domāts visiem cilvēkiem, viņa vēstījums galvenokārt bija
paredzēts specifiskākai auditorijai. Elders Brūss R. Makonkijs no Divpadsmit
apustuļu kvoruma rakstīja: „Jāņa evaņģēlijs ir pieraksts svētajiem; šis evaņģēlijs,
galvenokārt, bija paredzēts Baznīcai” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 sēj.
(1965.–1973. g.), 1:65). Jānis teica, ka šīs grāmatas rakstīšanas nolūks bija pārliecināt
citus, „ka Jēzus ir Kristus, Dieva Dēls, un lai [viņi], pie ticības nākuši, dzīvību iegūtu
Viņa Vārdā” (Jāņa 20:31). „Ainas no Jēzus dzīves, ko [Jānis] apraksta, ir rūpīgi
atlasītas un sakārtotas tieši ar šo mērķi” (skat. Svēto Rakstu ceļvedī „Jānis,
Cebedeja dēls, Jāņa evaņģēlijs”).

Kādas ir šīs grāmatas raksturiezīmes?
Aptuveni 92 procenti no Jāņa evaņģēlijā atrodamā pieraksta nav atrodami citos
evaņģēlijos. Tas, visticamāk, ir tāpēc, ka auditorija, kurai rakstīja Jānis, — Baznīcas
locekļi, kuriem jau bija izpratne par Jēzu Kristu, — neapšaubāmi atšķīrās no tām,
kam rakstīja Matejs, Marks un Lūka. Pieci no septiņiem brīnumiem, ko pierakstīja
Jānis, nav pierakstīti nevienā citā evaņģēlijā. Kamēr Matejs, Marks un Lūka atklāja
informāciju par Jēzus kalpošanu Galilejā, Jānis pierakstīja vairākus notikumus, kas
notika Jūdejā. Jāņa evaņģēlijs ir ļoti doktrinārs, daži no tajā ietvertajiem tematiem ir
par Jēzus Kristus, kā Dieva Dēla, dievišķumu, Kristus veikto Izpirkšanu, mūžīgo
dzīvi, Svēto Garu, nepieciešamību piedzimt no jauna, kā arī to, cik svarīgi ir mīlēt
citus un ticēt Glābējam.
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Jānis uzsvēra, ka Jēzus, Dieva Dēls, ir dievišķs. Jānis pierakstīja vairāk nekā
100 Jēzus teiktās norādes uz Viņa Tēvu, ietverot vairāk nekā 20 norādes Jāņa
evaņģēlija 14. nodaļā vien. Viens no Jāņa lielākajiem ieguldījumiem ir pieraksts par
Glābēja sniegtajām mācībām Viņa mācekļiem dažas stundas pirms Viņa
apcietināšanas, tostarp dižā Starpnieka lūgšana, ko Viņš teica naktī, kad cieta
Ģetzemanē. Šajā Jāņa pieraksta daļā (Jāņa evaņģēlija 13.–17. nodaļā) ir ietverti
vairāk nekā 18 procenti no Jāņa evaņģēlija lappušu skaita, sniedzot mums lielāku
izpratni par Glābēja mācību un to, ko Viņš sagaida no Saviem mācekļiem.

Satura izklāsts
Jāņa evaņģēlija 1. nodaļa. Jānis liecina par Jēzus Kristus pirmslaicīgo dievišķumu
un misiju, lai sniegtu glābšanu visiem cilvēkiem. Jānis pieraksta, kā Jēzus tika
kristīts un kā Viņš aicināja dažus mācekļus.

Jāņa evaņģēlija 2.–4. nodaļa. Jēzus Kristus pārvērš ūdeni vīnā. Viņš māca
Nikodēmam par garīgo atdzimšanu un apliecina sievietei pie akas, ka Viņš ir
Kristus. Viņš dziedina galma vīra dēlu.

Jāņa evaņģēlija 5.–7. nodaļa. Glābējs dziedina slimnieku pie Betzatas dīķa un
apliecina Savu dievišķo spēku un varu. Viņš pabaro vairāk nekā 5000 cilvēku,
sagatavojot viņus runai par Dzīvības Maizi, un apliecina, ka ir Mesija, un
Neraudzētas maizes svētkos paziņo, ka tikai tie, kuri Viņu pieņems, iegūs
mūžīgo dzīvi.

Jāņa evaņģēlija 8.–10. nodaļa. Jēzus māca par līdzjūtību un grēku nožēlu,
izmantojot sievietes pieredzi, kura tika pieķerta laulības pārkāpšanā. Viņš paziņo,
ka ir Jehova, diženais Es Esmu. Viņš dziedina vīru, kas bija piedzimis akls, un
apliecina, ka ir Labais Gans, kurš mīl Savas avis un atdod par viņām Savu dzīvību.

Jāņa evaņģēlija 11.–13. nodaļa. Jēzus Kristus pieceļ Lācaru no nāves, parādot, ka
Viņam ir vara pār nāvi. Viņš uzvaroši ieiet Jeruzālemē. Pēdējo vakariņu laikā Jēzus
mazgā Savu mācekļu kājas un māca viņiem mīlēt citam citu.

Jāņa evaņģēlija 14.–16. nodaļa. Jēzus Saviem mācekļiem māca par saistību starp
mīlestību un paklausību. Viņš apsola sūtīt Mierinātāju (Svēto Garu) un personīgi
kalpot Saviem mācekļiem. Viņš paziņo, ka Viņš ir īstais Vīnakoks un ka ir uzvarējis
pasauli.

Jāņa evaņģēlija 17.–19. nodaļa. Jēzus aizlūdz par Saviem mācekļiem un par tiem,
kuri ticēs viņu sludināšanai. Viņš tiek nodots, apcietināts, šaustīts un notiesāts. Pēc
ciešanām pie krusta Viņš mirst un tiek apglabāts.

Jāņa evaņģēlija 20.–21. nodaļa. Augšāmceltais Jēzus Kristus pie dārza kapa
parādās Marijai Magdalēnai un pēc tam arī dažiem Saviem mācekļiem Jeruzālemē.
Viņš parādās septiņiem no Saviem mācekļiem pie Galilejas jūras un pilnvaro Pēteri
vadīt mācekļus kalpošanā citiem.

JĀNIS
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12. DAĻA: 4. DIENA

Jāņa 1. nodaļa
Ievads
Apustulis Jānis, kas pazīstams arī kā mīļotais māceklis Jānis, pierakstīja svarīgas
doktrīnas, kas attiecas uz Jēzus Kristus lomu pirmsmirstīgajā esamībā. Arī Jānis
Kristītājs liecināja par Jēzu Kristu un Viņu kristīja. Jēzus Kristus aicināja citus
mācīties no Viņa.

Jāņa 1:1–18; Džozefa Smita tulkojums, Jāņa 1:1–19
Jānis liecina par Jēzu Kristu kā Dieva Dēlu
Šajā stundā tu sāksi studēt Jāņa evaņģēliju. Apustulis Jānis pierakstīja to, ko vēlējās,
lai citi zinātu par Jēzu Kristu. Jānis bija par aculiecinieku daudziem notikumiem, par
kuriem rakstīja. Lielākā daļa Jāņa evaņģēlija teksta nav atrodama Mateja, Marka un
Lūkas evaņģēlijos, kas tika uzrakstīti, lai palīdzētu jūdiem un citticībniekiem ticēt,
ka Jēzus bija Mesija un visas cilvēces Glābējs. Jānis rakstīja tiem, kas jau saprata
Svētos Rakstus un ticēja, ka Jēzus bija Kristus, apsolītais Mesija.

1. Iedomājies, ka sarunājies ar kādu, kurš par Jēzu Kristu zina ļoti maz
un ir pajautājis tev, ko tu par Viņu zini. Savā studiju dienasgrāmatā

uzraksti trīs lietas, ko tu mācītu šim cilvēkam par Jēzu Kristu.

Studējot Jāņa 1. nodaļu, meklē patiesus
principus par Glābēju, kas var palīdzēt
stiprināt tavu ticību Jēzum Kristum un
liecību par Viņu.

Izlasi Džozefa Smita tulkojums, Jāņa
1:1–2 (Svēto Rakstu ceļvedī), meklējot
patiesus principus, ko Jānis mācīja par
Jēzu Kristu. (Studējot šo stundu, tu
lasīsi Džozefa Smita tulkojums, Jāņa
1:1–34. Slīprakstā esošos vārdus
pravietis Džozefs Smits pievienoja vai izmainīja.)

Viens patiess princips, ko varam atrast šajos pantos, ir tāds, ka Jēzus Kristus bija
ar Dievu iesākumā. Pievieno šo patieso principu sarakstam, ko uzrakstīji savā
studiju dienasgrāmatā.

Frāze „iesākumā” attiecas uz pirmsmirstīgo esamību. Kad Svētajos Rakstos ir
minēts, ka Jēzus Kristus bija ar Dievu „iesākumā”, tie mums māca, ka Jēzus bija
Tēva Pirmdzimtais garā (skat. M&D 93:21), Viņš bija „līdzīgs Dievam” starp gariem,
kas bija pulcējušies „pirms pasaule bija” (skat. Ābrahāma 3:22–24), un Viņš bija
Tēva izraudzītais no sākuma (skat. Mozus 4:2).

Izlasi Džozefa Smita tulkojums, Jāņa 1:3, meklējot vēl vienu patiesu principu, ko
Jānis mācīja par Jēzu Kristu. Tu vari atzīmēt to, ko esi uzgājis.

No šīs rakstvietas mēs mācāmies, ka viss tika radīts caur Jēzu Kristu. Pievieno šo
patieso principu par Jēzu Kristu sarakstam, ko esi uzrakstījis savā studiju
dienasgrāmatā.
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Tēva vadībā Jēzus Kristus radīja debesis un Zemi, un „pasaules bez skaita” (Mozus
1:33).

Elders Brūss R. Makonkijs no Divpadsmit apustuļu kvoruma rakstīja, ka Debesu
Tēvs pataupīja Sev „divus radīšanas notikumus”: „Pirmkārt, Viņš ir visu garu
Tēvs, tostarp Kristus gara Tēvs. … Otrkārt, Viņš ir [Ādama un Ievas fizisko
ķermeņu] Radītājs” (A New Witness for the Articles of Faith [1985], 63. lpp.; skat.
arī Mozus 2:27).

„Ģimene — vēstījums pasaulei” ir tālāk precizēts, ka „visi cilvēki — vīrieši un sievietes — ir
radīti pēc Dieva tēla un līdzības. Ikviens ir Debesu vecāku mīlēts garīgais dēls vai meita, un tādēļ
katrs ir apveltīts ar dievišķu dabu un likteni” (Ensign vai Liahona, 2010. g. nov., 129. lpp.).

Izlasi Džozefa Smita tulkojums, Jāņa 1:4–5, meklējot, kā Jānis raksturoja Jēzu un
Viņa evaņģēliju.

Ko, tavuprāt, nozīmē tas, ka Jēzus Kristus un evaņģēlijs ir gaisma, kas „spīd
pasaulē, un pasaule to nesaprot”?

Apustulis Jānis tad mācīja par Jāni Kristītāju. Izlasi Džozefa Smita tulkojums, Jāņa
1:6–10, meklējot vēl vienu patiesu principu, par ko liecināja Jānis Kristītājs.

Pievieno šo patieso principu sarakstam savā studiju dienasgrāmatā: Jēzus Kristus
ir pasaules gaisma. Apdomā, kā Jēzus Kristus ir pasaules gaisma. Papildus
ieskatam izlasi Mācības un Derību 88:5–13.

Džozefa Smita tulkojums, Jāņa 1:11–18 ir pierakstīta, līdztekus citām mācībām, Jāņa
Kristītāja liecība par to, ka visi tie, kas ticēs Jēzum Kristum, saņems nemirstību un
mūžīgo dzīvi. Ņem vērā, ka 14. un 16. pantā Jānis atsaucās uz Jēzu Kristu kā uz
„Vārdu”. Šis ir Jēzus Kristus tituls, kas vairākās vietās ir atrodams Svētajos Rakstos
(skat. arī Jāņa 1:1; 1. Jāņa 1:1; Jāņa atkl. gr. 19:13; M&D 93:8; Mozus 1:32).

Tā kā mēs lietojam vārdus, lai kaut ko paziņotu vai pateiktu citiem, kā „Vārds” ir
piemērots tituls Jēzum Kristum?

Apdomā dažus tālāk dotos iemeslus, kāpēc šis ir piemērots tituls: Viņš ir Tēva attēls
pasaulei, Viņš paziņo Tēva vārdus, Viņš ir glābšanas vēstnesis (skat. M&D 93:8),
Viņš ir pilnīgs piemērs tam, kā dzīvot saskaņā ar Dieva vārdu, Viņš dod mūžīgās
dzīves vārdus un Viņa vārdi dod dzīvību.

Salīdzini Jāņa 1:18 ar atbilstošo Džozefa Smita tulkojums, Jāņa 1:19. Bez
precizējuma Džozefa Smita tulkojumā daži cilvēki, izlasot Jāņa 1:18, var pārprast un
uzskatīt, ka neviens cilvēks uz Zemes nekad nav redzējis Dievu Tēvu. Kā Džozefa
Smita tulkojums, Jāņa 1:19 precizē Jāņa 1:18, kā tas parasti ir atrodams
Jaunajā Derībā?

2. Vēlreiz apdomā aktivitāti šīs stundas sākumā, kur tev tika lūgts
iedomāties, ka tu māci kādu, kurš maz zina par Jēzu Kristu. Savā

studiju dienasgrāmatā uzraksti, kāpēc, tavuprāt, kādam būtu svarīgi zināt
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papildus doktrīnas par Jēzu Kristu, ko tu atradi Džozefa Smita tulkojums, Jāņa
1:1–19?

Jāņa 1:19–34; Džozefa Smita tulkojums, Jāņa 1:20–34
Jānis Kristītājs liecina par Jēzu Kristu un krista Viņu
Džozefa Smita tulkojums, Jāņa 1:20–28 (Svēto Rakstu ceļvedī) ir rakstīts, ka jūdi
sūtīja priesterus pie Jāņa Kristītāja, lai vaicātu, vai Viņš bija Mesija. Jānis
paskaidroja, ka viņa loma bija liecināt par Mesiju, kurš kristīs ar uguni un Svēto
Garu. Nākamajā dienā Jānis Kristītājs redzēja Jēzu, ko viņš iepriekš bija kristījis.

Izlasi Jāņa Kristītāja vārdus Džozefa Smita tulkojums, Jāņa 1:29–33, meklējot, ko
Jānis Kristītājs vēlējās, lai citi zinātu par Jēzu Kristu.

Apskati patiesos principus, ko par Jēzu Kristu uzrakstīji savā studiju dienasgrāmatā.
Kādus citus patiesus principus par Jēzu Kristu vai Viņa raksturojumus tu vari
pievienot savam sarakstam no Džozefa Smita tulkojums, Jāņa 1:29–33? (Atrasto
uzraksti zem citiem patiesajiem principiem savā studiju dienasgrāmatā.)

Ņem vērā, ka Jānis atsaucās uz Jēzu kā uz „Dieva Jēru”. Tāpat kā Pashā jēru asinis
izglāba Israēlu no nāves un atbrīvoja no ēģiptiešu gūsta, tā arī tituls „Dieva Jērs”
simbolizē to, ka Jēzus izlies Savas asinis, lai izglābtu Savu tautu un atbrīvotu to
no grēka.

Jāņa 1:35–51
Jēzus aicina Savus sekotājus vairāk uzzināt par Viņu
Iedomājies, ka pusaudzis, kas atnācis uz gavēņa un liecību sanāksmi, dzird vairākus
draugus liecinām par to, ka viņi zina, ka Jēzus Kristus ir viņu Glābējs. Šis jaunietis
brīnās, kā šie draugi „zina” šīs lietas. Padomā, kā tu atbildētu uz šādu jautājumu.

Studējot Jāņa 1:35–51, pievērs uzmanību tam, ko šie panti māca par to, ko tu vari
darīt, lai saņemtu vai stiprinātu savu liecību par Jēzu Kristu kā savu Glābēju.

Izlasi Jāņa 1:35–37, meklējot, ko Jānis Kristītājs teica diviem saviem mācekļiem
nākamajā dienā pēc Jēzus kristībām.

Tālāk izlasi Jāņa 1:38–39, meklējot, ko Jēzus pateica šiem diviem mācekļiem un kā
viņi reaģēja.

Kādu aicinājumu Jēzus izteica šiem diviem mācekļiem? ____________________

Izlasi Jāņa 1:40–42. Lasot atzīmē, ko viens no vīriem uzzināja, kad bija pieņēmis
Glābēja aicinājumu — „nāciet, tad redzēsit”.

Džozefa Smita tulkojumā, Jāņa 1:42 mēs uzzinām, ka Jēzus teica, ka Pēteri sauks
par „Kēf[u], kas iztulkojot ir gaišreģis jeb akmens” (Svēto Rakstu ceļvedī), norādot,
ka Pēteris kļūs par pravieti, gaišreģi un atklājēju.

Izlasi Jāņa 1:43–46, meklējot, ko Glābējs aicināja darīt kādu citu vīru, kuru
sauca Filips.

Atzīmē vārdus 45. pantā, kas norāda uz to, ka Filips bija saņēmis liecību par Jēzu
Kristu,pēc tam, kad bija pieņēmis Glābēja aicinājumu — sekot Viņam. Kādu
aicinājumu Filips tad izteica Nātānaēlam? ____________________
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Izpēti Jāņa 1:47–51, meklējot, kas notika, kad Nātānaēls pieņēma aicinājumu —
uzzināt par Jēzu.

Pamatojoties uz to, ko uzzināji no šiem stāstiem, pabeidz doto principu: Kad
pieņemsim aicinājumu mācīties par Jēzu Kristu un sekot Viņam, mēs
saņemsim ____________________.

Izlasi tālāk doto apgalvojumu, ko teicis elders Džefrijs R. Holands no Divpadsmit
apustuļu kvoruma, meklējot, kāpēc mums ir svarīgi pieņemt aicinājumu —
mācīties par To Kungu un sekot Viņam: „Liekas, ka mūsu mirstīgās dzīves būtību
un atbildes uz dzīves visnozīmīgākajiem jautājumiem var attiecināt uz šiem
diviem — ļoti īsajiem — elementiem Glābēja laicīgās kalpošanas sākumā. Viens
elements ir jautājums, kas uzdots katram no mums uz šīs Zemes: „Ko jūs

meklējat? Ko jūs vēlaties?” Otrais ir Viņa atbilde uz mūsu atbildi, lai kāda tā arī būtu. Lai kas mēs
būtu un lai kāda būtu mūsu atbilde, Viņa atbilde vienmēr ir tāda pati: „Nāc,” Viņš saka ar
mīlestību. „Nāc, seko Man.” Lai arī kur tu ietu, vispirms nāc un redzi, ko es daru, redzi, kur un kā
es pavadu savu laiku. Mācies no manis, nāc man līdzi, runā ar mani, tici. Klausies, kā es lūdzu
Dievu. Tā tu atradīsi atbildes uz savām lūgšanām. Dievs dos mieru tavai dvēselei. Seko man”
(„He Hath Filled the Hungry with Good Things”, Ensign, 1997. g. nov., 65. lpp.).

Saskaņā ar teikto eldera Holanda apgalvojuma beigās, kādas divas lietas mēs
saņemsim, kad pieņemsim Glābēja aicinājumu — „nāciet, tad redzēsit”?
____________________

3. Savā studiju dienasgrāmatā atbildi uz jautājumu: Kā tava liecība par
Jēzu Kristu ir augusi, kad esi mācījies par Viņu un sekojis Viņam?

Apdomā savus pūliņus — mācīties par Jēzu Kristu un sekot Viņam. Padomā, ko tu
vari darīt, lai pilnīgāk pieņemtu aicinājumu — sekot Viņam, lai tava ticība un liecība
pieaugtu.

4. Savā studiju dienasgrāmatā, zem šīs dienas uzdevuma, ieraksti:

Es izstudēju Jāņa 1. nodaļu un pabeidzu šo stundu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu skolotāju:
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13. DAĻA: 1. DIENA

Jāņa evaņģēlija 2. nodaļa
Ievads
Glābējs pirmo reizi Savas laicīgās kalpošanas laikā publiski paveica brīnumu Kānā,
pārvēršot ūdeni vīnā. Viņš devās uz Jeruzālemi, lai pirmo reizi Savas kalpošanas
laikā apmeklētu Pashā svinības, un pirmo reizi attīrīja templi, padzenot naudas
mijējus, kuri apgānīja Viņa Tēva namu.

Jāņa 2:1–11
Jēzus pārvērš ūdeni vīnā
Padomā par notikumiem, kas tavā dzīvē bijuši pirmo reizi: savu pirmo skolas dienu,
pirmo darbu vai pirmo reizi, kad atceries sajūtam Svēto Garu. Vai ir vēl kādi
notikumi, kas bijuši pirmo reizi un tev ir nozīmīgi? ____________________

Kāpēc mēs dažkārt tik lielu nozīmi piešķiram šiem notikumiem, kas mūsu dzīvēs ir
pirmo reizi?

Neilgu laiku pēc tam, kad Jēzus tika kristīts, Viņš ar Saviem mācekļiem apmeklēja
kāzu svinības Kānā, ciematā netālu no Jēzus dzimtās pilsētas Nācaretes. Pirmo
pierakstīto brīnumu Jēzus paveica Kānā.

Izlasi Jāņa 2:1–3, pievēršot uzmanību problēmai, kas radās kāzu svinību laikā.

Vīns bija ierasts dzēriens kāzu svinībās. Dažkārt kāzu svinības turpinājās vairākas
dienas. Ja vīns izbeigtos, tas apkaunotu namatēvu, kurš rīkoja svinības. Jēzus māte
Marija lūdza Jēzum palīdzību vīna krājumu papildināšanā. Mēs skaidri nezinām,
kāda loma Marijai bija kāzu svinībās, taču ir skaidrs, ka viņa juta zināmu atbildību,
kad vīns bija izbeidzies.

Džozefa Smita tulkojums mums palīdz saprast atbildi, ko Jēzus sniedza Savai mātei:
„Sieva, ko tu vēlies, lai Es tavā labā darītu? To Es darīšu; jo Mana stunda vēl nav
nākusi” (skat. Joseph Smith Translation, John 2:4). Jēzus laikā vārds „sieva” bija
mīlošs un cieņpilns veids, kā uzrunāt māti.

Izlasi Jāņa 2:5, pievēršot uzmanību tam, ko Marija teica sulaiņiem. Apdomā, ko
Marijas dotie norādījumi sulaiņiem mums māca par viņas ticību Jēzum.

Izlasi Jāņa 2:6–7, pievēršot uzmanību tam, ko Jēzus lika darīt sulaiņiem.
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Kaļķakmens podi no Jaunās Derības
laika Israēlā

Frāze „jūdu šķīstīšanās” 6. pantā
attiecas uz jūdu paražu — svinīgi
mazgāt savas rokas ar ūdeni pirms
mielasta baudīšanas. Ūdens, kas tika
lietots šim rituālam, tika turēts lielos
akmens traukos. „Viens „mērs” bija
apmēram 34 litri, tātad sešos traukos
ietilpa apmēram 380 līdz 600 litri.” (New
Testament Student Manual [Baznīcas
izglītības sistēmas rokasgrāmata,
2014. g.], 207. lpp.). Pievērs uzmanību
tam, cik pilni, saskaņā ar Jāņa 2:7, bija
šie trauki.

Izlasi Jāņa 2:8, pievēršot uzmanību tam,
ko Jēzus lika darīt sulaiņiem pēc tam.

Ja tu būtu kāds no šiem sulaiņiem, ko tu būtu domājis vai jutis, nesot krūzi
uzraugam jeb svētku vadītājam?

Izlasi Jāņa 2:9–10, pievēršot uzmanību uzrauga teiktajam pēc tam, kad viņš bija
nogaršojis atnesto dzērienu.

Kas bija noticis ar ūdeni?

Lai saprastu svinību uzrauga teikto, būtu noderīgi zināt, ka labāko vīnu bieži vien
pasniedza svinību sākumā, bet mazāk vērtīgo — vēlāk.

Jēzus īpaši nepaskaidroja šī pirmā pierakstītā brīnuma, ko Viņš paveica Savas
laicīgās kalpošanas laikā, nozīmi vai jēgu. Tomēr ir vairāki nozīmīgi principi, ko mēs
varam mācīties no pieraksta par Jēzus veikto pirmo brīnumu.

1. Uzraksti savā studiju dienasgrāmatā principus par Jēzu Kristu, Viņa
attiecībām ar māti un Viņa varu, ko spēj atrast Jāņa 2:1–10.

Viens no Jāņa 2:1–10 atrastajiem principiem varētu būt šāds: Jēzum Kristum ir
vara pār fiziskiem elementiem.

Izlasi Jāņa 2:11, pievēršot uzmanību tam, kādu iespaidu šis brīnums atstāja uz Jēzus
mācekļiem.

Džozefa Smita tulkojumā ir teikts, ka „Viņa mācekļu ticība Jēzum kļuva stiprāka”
(skat. Joseph Smith Translation, John 2:11).

2. Atbildi uz jautājumiem savā studiju dienasgrāmatā:

a. Kā izpratne par šo brīnumu un to, ka Jēzus Kristus ir Debesu un Zemes
Radītājs un ka Viņam ir vara pār fiziskiem elementiem, stiprina tavu
ticību Viņam?

b. Kuros Jaunās Derības pierakstos vēl ir parādīts tas, ka Jēzum Kristum ir vara
pār fiziskiem elementiem?
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Jāņa 2:12–25
Jēzus attīra templi
Iedomājies kādu fiziski aktīvu spēli, ko tu bērnībā spēlēji ārā. Kaut arī šī spēle būtu
nekaitīga un jautra, vai tu justos ērti, to spēlējot svētā tempļa apkārtnē? Kāpēc ne?

Pirmajā Savas kalpošanas gadā Jēzus devās uz Jeruzālemi, lai svinētu Pashā svētkus.
Izlasi Jāņa 2:12–17, pievēršot uzmanību tam, kas notika templī, kad tajā
ieradās Jēzus.

Kāpēc, tavuprāt, Jēzus kļuva dusmīgs
par to, kas notika templī? Pievērs
uzmanību tam, ko Jēzus darīja, lai
novērstu problēmu.

Tūkstošiem apmeklētāju, kuri devās uz
Jeruzālemi — Pashā svinībām, vajadzēja
nopirkt dzīvniekus, lai tos ziedotu
templī un tādējādi pielūgtu Dievu.
Naudas mijēji iemainīja romiešu un
citas naudas zīmes pret tempļa naudu,
lai ļaudis varētu nopirkt upurējamos
dzīvniekus, bet citi pārdevēji tirgoja
nepieciešamos dzīvniekus. Lai gan
tirdzniecībai bija jānotiek, tās veikšana
tempļa ārpagalmā bija necienīga un
negodbijīga. Turklāt naudas mijēji par
dzīvniekiem prasīja pārmērīgu
samaksu, cenšoties iedzīvoties peļņā.

Elders Brūss R. Makonkijs, Divpadsmit apustuļu kvoruma loceklis, aprakstīja šo
ainu: „Kad Jēzus iegāja tempļa ārpagalmā, … Viņa priekšā pavērās aploki ar
vēršiem un aitām, būri ar dūjām un baložiem, kurus pārdeva alkatīgi tirgotāji
[pārdevēji] par pārmērīgām [nepamatoti augstām] cenām, lai tos varētu ziedot
Dievam. Teritorija bija pārbāzta ar naudas mijēju galdiem, kuri, lai gūtu labumu,
iemainīja romiešu un citas monētas pret tempļa monētām, un ļaudis par tām

varētu iegādāties ziedojamos upurus” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 sēj.
[1965.–1973. g.], 1:137–138).

Ar Savu rīcību un vārdiem Jēzus mācīja, ka Viņa Tēva nams ir svēts.

Pievērs uzmanību, ka, saskaņā ar Jāņa 2:16, Jēzus teica, ka templis ir Viņa Tēva
nams. No tā mēs varam mācīties šādu principu: Templis ir Dieva nams.

Tempļi ir Dieva nami, jo tās ir vietas, kurās Dievs var būt klāt. Priekšraksti, kas tiek
veikti Dieva bērnu glābšanai, tiek veikti tempļos, un tie, kuri apmeklē templi, tajā
var sajust Tā Kunga Garu. Tā kā templis, saskaņā ar to, kas rakstīts uz tā ārsienām,
ir „Tā Kunga nams”, Tas Kungs dažkārt var tur parādīties. Tempļi ir vissvētākās
pielūgsmes vietas uz Zemes.
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Izlasi tālāk sniegto prezidenta Hovarda V. Hantera izteikumu, pievēršot uzmanību
tam, kāpēc Jēzus padzina naudas mijējus un tirgotājus no tempļa:

„Morāles pagrimuma laikā godbijība ir viens no pirmajiem izzūdošajiem
tikumiem. … Mīlestība pret naudu ietekmēja daudzu Jēzus ciltsbrāļu sirdis.
Viņiem daudz vairāk par Dievu rūpēja peļņa. Ja viņiem nerūpēja Dievs, kāpēc gan
lai viņiem rūpētu Viņa templis? Viņi pārvērta tempļa ārpagalmu par tirgu un
aizēnoja ticīgo ļaužu paustās lūgšanas un psalmus ar savu alkatīgo naudas
mīšanu un nevainīgu aitu blējieniem. Jēzus nekad nebija izrādījis tik lielas

dusmas, kā tad, kad attīrīja templi. …

Iemesls, kāpēc Jēzus kļuva dusmīgs, slēpjas tikai trīs vārdos: „Mana Tēva nams.” Tas nebija
parasts nams; tas bija Dieva nams. Tas tika celts, lai pielūgtu Dievu. Tās bija godbijīgas sirds
mājas. Tas bija paredzēts, lai cilvēki tajā rastu mierinājumu no savām likstām un grūtībām, lai tie
būtu vārti uz debesīm. „Nesiet to projām!” Viņš sacīja. „Nepadarait Mana Tēva namu par tirgus
namu!” (Jāņa 2:16.) Viņa nodošanās Visaugstākajam aizdedza uguni Viņa dvēselē un piešķīra
Viņa vārdiem spēku, kas kā duncis caururba pārkāpējus” ( „Hallowed Be Thy Name”, Ensign,
1977. g. nov., 52.–53. lpp.).

3. Uzraksti savā studiju dienasgrāmatā šo izteikumu: Es varu izrādīt
godbijību pret templi, … Pēc tam uzraksti šim teikumam tik

daudz turpinājumu, cik vien vari divu minūšu laikā. Paturi prātā, ka tu vari
izrādīt godbijību pret templi pat tad, kad tajā neatrodies.

Izvēlies kādu no uzrakstītajām idejām un izmanto to, izvirzot mērķi — izrādīt
godbijību pret templi.

4. Savā studiju dienasgrāmatā, zem šīs dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju Jāņa evaņģēlija 2. nodaļu un pabeidzu šo stundu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu skolotāju:
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Jēzus runā ar Nikodēmu

13. DAĻA: 2. DIENA

Jāņa evaņģēlija 3. nodaļa
Ievads
Kādu nakti farizejs, vārdā Nikodēms, atnāca pie Jēzus un runāja ar Viņu. Jēzus
Nikodēmam mācīja, ka visiem cilvēkiem ir jāpiedzimst no jauna, lai ieietu Dieva
valstībā. Vēlāk Jānis Kristītājs Jēzus mācekļiem paskaidroja, ka viņš ir tas, kuram
bija jāsagatavo ceļš Jēzum Kristum.

Jāņa 3:1–21
Jēzus māca Nikodēmam garīgus principus
Iedomājies, ka kādu dienu, ar dažiem draugiem runājot par reliģiju, viens no viņiem
saka: „Ja vien es būšu labs cilvēks, es nonākšu debesīs”. Padomā, ko tu savam
draugam teiktu.

Studējot Jāņa evaņģēlija 3. nodaļu, pievērs uzmanību Jēzus mācītajām lietām, kas
mums ir jādara, lai mēs varētu ieiet Dieva valstībā.

Savas kalpošanas sākumā Glābējs devās uz Jeruzālemi, lai svinētu Pashā svētkus.
Daudzi cilvēki Jeruzālemē sāka ticēt Jēzum, kad viņi redzēja Viņa paveiktos
brīnumus (skat. Jāņa 2:23–25).

Izlasi Jāņa 3:1–2, pievēršot uzmanību tam, kas atnāca pie Glābēja, kamēr Viņš
atradās Jeruzālemē.

„Jūdu valdības vīrs” (Jāņa 3:1),
Nikodēms, bija Sinedrija loceklis.
Sinedrijs bija valdošā padome, kas
sastāvēja no farizejiem un saduķejiem,
kuri vadīja daudzas civilās un reliģiskās
ebreju lietas.

Kāpēc, tavuprāt, Nikodēms nāca pie
Jēzus naktī?

Tas, ka Nikodēms zināja, ka Jēzus ir
„Mācītājs, no Dieva nācis” (Jāņa 3:2),
liecina, ka viņš vēlējās mācīties
no Jēzus.

Izlasi Jāņa 3:3–5, pievēršot uzmanību
tam, ko Jēzus mācīja Nikodēmam. (Jāņa
3:5 ir prasmīgi pārzināmā rakstvieta. Tu
to vari kaut kā īpaši atzīmēt, lai vēlāk
viegli varētu atrast.)

Jēzus Nikodēmam mācīja, ka visiem
cilvēkiem ir jāpiedzimst no augšienes.
Ko Nikodēms padomāja, kad Glābējs
minēja frāzi „jāpiedzimst no augšienes” (Jāņa 3:3)?

251



Piedzimt no augšienes jeb piedzimt no jauna nozīmē — „būt ar Tā Kunga Garu,
kas rada varenas pārmaiņas cilvēka sirdī, tā ka viņam vairs nav vēlēšanās darīt
ļaunu, bet drīzāk tieksme meklēt pēc Dieva lietām” (Svēto Rakstu ceļvedis,
„Piedzimis no jauna, piedzimis no Dieva”, scriptures.lds.org; skat. Mosijas 5:2;
27:25–26).

Pravietis Džozefs Smits mācīja: „Piedzimšana no jauna nāk no Dieva Gara caur
priekšrakstiem” (Baznīcas prezidentu mācības: Džozefs Smits [2010. g.], 97. lpp.).

Pasvītro abas lietas Jāņa 3:5, kas, saskaņā ar Jēzus mācīto, ir nepieciešamas, lai
ieietu Dieva valstībā.

Piedzimt ūdenī nozīmē — tikt kristītam, un piedzimt Garā nozīmē — saņemt Svētā
Gara dāvanu.

Pabeidz tālāk sniegto principu, balstoties uz to, ko mācījies Jāņa 3:5.
____________________ Lai mēs garīgi atdzimtu un saņemtu paaugstināšanu
celestiālajā valstībā, … Tu vari uzrakstīt šo principu savos Svētajos Rakstos, blakus
Jāņa 3:5.

Prezidents Boids K. Pekers, Divpadsmit apustuļu kvoruma loceklis, paziņoja:
„Laba uzvedība bez evaņģēlija priekšrakstiem nespēs ne atpestīt, ne paaugstināt
cilvēkus; derības un priekšraksti ir būtiski” („The Only True Church”, Ensign,
1985. g nov., 82. lpp.).

1. Savā studiju dienasgrāmatā uzraksti atbildi draugam, kurš teica: lai
ieietu Dieva valstībā, pietiek ar to, ka esi labs cilvēks. Atceries savā

atbildē izmantot Jēzus teikto, kas pierakstīts Jāņa 3:5.

Jāņa 3:6–12 mēs varam lasīt, ka pēc tam, kad Jēzus mācīja Nikodēmam, ka visiem ir
garīgi jāatdzimst, Nikodēms Jēzum jautāja, kā tas ir iespējams — piedzimt no
jauna. Jēzus atbildēja, prasot, kā Nikodēms var būt cilvēku garīgais vadītājs un
nesaprast, ko Viņš māca.

Izlasi Jāņa 3:13–15, pievēršot uzmanību Jēzus atbildei uz Nikodēma jautājumu par
to, kādā veidā ir iespējama garīga atdzimšana. Ievēro, ka Jēzus Jāņa 3:13 liecināja
par Sevi kā par Dieva Dēlu, kurš nācis no debesīm.

Jāņa 3:13 Jēzus mācīja Nikodēmam, ka neviens nevar uzkāpt debesīs pats saviem
spēkiem. Kristus ir vienīgais, kurš pats var uzkāpt debesīs.
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Laikā, kad Mozus un Israēla bērni
klejoja pa tuksnesi, Tas Kungs sūtīja
dzēlīgas jeb indīgas čūskas, jo israēlieši
grēkoja pret Dievu. Daudzi israēlieši no
čūsku kodienu indes nomira. Tas Kungs
pavēlēja Mozum izgatavot vara čūsku,
kas izskatītos pēc dzēlīgas čūskas, un to
uzlikt par zīmi. Viņš apsolīja, ka ikviens
israēlietis, kurš paskatīsies uz čūskas
zīmi, tiks izdziedināts. (Skat. 4. Mozus
21:4–9.)

Kā Mozus pieredze ar vara čūsku
līdzinās tam, ko Jēzus Kristus paveica
mūsu visu labā?
____________________

Pievērs uzmanību Jāņa 3:15
aprakstītajai svētībai, ko saņem tie, kuri
vēršas pie Glābēja.

Jēzus Nikodēmam mācīja, ka visa
cilvēce var iegūt mūžīgo dzīvi caur
Jēzus Kristus Izpirkšanu.

Glābējs Nikodēmam mācīja arī svarīgu
mācību par Debesu Tēvu. Izlasi Jāņa
3:16–17, pievēršot uzmanību mācībai,
ko mēs varam uzzināt par Debesu Tēvu.

Jāņa 3:16–17 ir mācīts, ka Debesu Tēvs
tik ļoti mīl Savus bērnus, ka Viņš
sūtīja Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai Viņš ciestu par viņu grēkiem.

Apdomā, kā, sūtot Savu Dēlu, Jēzu Kristu, uz Zemes, Debesu Tēvs parādīja Savu
mīlestību pret katru no mums.

Lasot tālāk sniegto eldera Dalina H. Ouksa, Divpadsmit apustuļu kvoruma
locekļa, izteikumu, apdomā, kā tu jūties, apjaušot, cik ļoti Debesu Tēvs tevi mīl:
„Nav spēcīgāka pierādījuma par Dieva pilnīgo un spēcīgo mīlestību, kā apustuļa
Pētera paziņojums: „Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu
vienpiedzimušo Dēlu” (Jāņa 3:16). … Padomājiet, cik ļoti tam vajadzēja sāpināt
mūsu Debesu Tēvu — sūtīt Savu Dēlu izciest neaptveramas ciešanas mūsu grēku

dēļ. Tas ir spēcīgākais pierādījums Viņa mīlestībai pret katru no mums!” („Mīlestība un likums”
(vispārējās konferences runa), Ensign vai Liahona, 2009. g. nov., 26. lpp.).

2. Izlasi Jāņa 3:16 un Mācības un Derību 34:3, pievēršot uzmanību
tam, ko mēs varam mācīties par Tēva un Jēzus Kristus mīlestību. Pēc

tam savā studiju dienasgrāmatā uzraksti, kā tu jūties, zinot, ka Debesu Tēvs tevi
tik ļoti mīl, ka Viņš sūtīja Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai Viņš ciestu un mirtu
par tevi.
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Papildus princips, ko mēs varam mācīties Jāņa 3:16–17, ir šāds: ja mēs ticēsim
Jēzum Kristum, kas nozīmē — nožēlot grēkus un paklausīt Viņa vārdam, mēs
iegūsim mūžīgo dzīvi, pateicoties Viņa veiktajai Izpirkšanai.

3. Pārskati šajā stundā uzskaitītos principus, ko Jēzus mācīja
Nikodēmam. Uzraksti savā studiju dienasgrāmatā, kā šie principi ir

saistīti. Pēc tam uzraksti šo frāzi: Es izrādīšu savu ticību Jēzum Kristum, … Pabeidz
šo frāzi, uzrakstot, ko tu darīsi, lai izrādītu savu ticību Jēzum Kristum.

Prasmīgi pārzināmā rakstvieta — Jāņa 3:5
4. Prasmīgi pārzināmajā rakstvietā — Jāņa 3:5 — tiek mācīta svarīga

doktrīna, kas ir nepieciešama visiem Debesu Tēva bērniem. Tās
iegaumēšana tev palīdzēs visas tavas dzīves laikā dalīties tajā ar citiem. Pārraksti
visu pantu savā studiju dienasgrāmatā. Noskaiti to vairākas reizes un katru reizi
nosvītro dažus vārdus. Atkārto to tikmēr, kamēr tu vari pantu noskaitīt no
galvas. Tu to vari noskaitīt kādam ģimenes loceklim vai draugam, lai
pārliecinātos, ka esi to iegaumējis.

Jāņa 3:22–36
Jānis Kristītājs māca, ka Jēzus ir Kristus
Ja iespējams, piepildi caurspīdīgu glāzi vai trauku ar ūdeni un pievieno tam vienu
vai divus pilienus pārtikas krāsvielas. Pavēro, kā krāsviela izplatās traukā. Padomā,
kā pārtikas krāsvielu var pielīdzināt ietekmei, kas tiek atstāta uz citiem cilvēkiem.

Izlasi tālāk sniegtos prezidenta Deivida O. Makeja izteikumus, pievēršot uzmanību
tam, ko tu vari uzzināt par ietekmi, kādu tu vari atstāt citu cilvēku dzīvēs:

„Katrs cilvēks, kurš dzīvo šajā pasaulē, atstāj vai nu labu vai sliktu ietekmi. Ne
vien tikai caur to, ko viņš saka vai dara, bet arī caur to, kas viņš ir” (Teachings of
Presidents of the Church: David O. McKay [2003. g.], 227. lpp.).

„Mūsu vārdu un rīcības ietekme šajā pasaulē ir ārkārtīgi liela. Ar katru savas dzīves brīdi jūs
maināt visā pasaulē notiekošo” (Teachings: David O. McKay, 227. lpp.).

Saskaņā ar Jāņa 3:22–26 rakstīto, daži Jāņa Kristītāja mācekļi bija noraizējušies. Viņi
Jānim sacīja, ka Jēzus krista un „pieņem visus cilvēkus, kuri nāk pie Viņa” (Džozefa
Smita tulkojums, Jāņa 3:27). Viņi raizējās, ka daudzi cilvēki sekoja Jēzum, nevis
Jānim Kristītājam.

Izlasi Jāņa 3:27–30, pievēršot uzmanību tam, cik pazemīgi Jānis Kristītājs aprakstīja
savu lomu attiecībā pret Jēzu Kristu.

Jāņa Kristītāja līdzībā līgavainis simbolizē Jēzu, līgava simbolizē tos, kuri nāk pie
Kristus, bet līgavaiņa draugs simbolizē Jāni Kristītāju. Kā Jānis Kristītājs izprata par
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savu lomu attiecībā pret Jēzu Kristu? Kādu ietekmi uz tevi būtu atstājuši Jāņa vārdi,
ja tu būtu bijis viens no Jāņa mācekļiem?

Viens no principiem, ko mēs varam mācīties no Jāņa Kristītāja piemēra, ir šāds: mēs
varam ietekmēt citus uz labu, vadot viņus pie Jēzus Kristus.

Kāpēc ir tik svarīgi izmantot savu ietekmi, lai vadītu citus pie Jēzus Kristus?

5. Padomā par kādu, kuru esi redzējis vadām citus pie Jēzus Kristus.
Savā studiju dienasgrāmatā apraksti šī cilvēka rakstura īpašības, kas

ir palīdzējušas viņam spēt ietekmēt citus, lai tie mīlētu un pieņemtu Glābēju.

Apdomā, kā tu varētu vadīt citus pie Glābēja. Pūloties to darīt, tiecies pēc Svētā
Gara vadības.

Jāņa 3:31–36 Jānis Kristītājs paziņoja, ka Jēzus ir Dieva sūtīts un visi, kas Viņam tic,
var saņemt mūžīgo dzīvību.

6. Savā studiju dienasgrāmatā, zem šīs dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju Jāņa evaņģēlija 3. nodaļu un pabeidzu šo stundu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu skolotāju:
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13. DAĻA: 3. DIENA

Jāņa 4. nodaļa
Ievads
Ceļodams uz Galileju, Jēzus gāja cauri Samarijai un mācīja kādu sievieti pie akas. Šī
sieviete liecināja citiem, ka Jēzus bija Kristus. Vēlāk Jēzus dziedināja kāda galma
vīra dēlu.

Jāņa 4:1–42
Jēzus Kristus māca kādu samariešu sievieti
Pārdomā šādu jautājumu: Kas ir visvērtīgākais dabas resurss uz Zemes? Kad domā
par savu atbildi, apsver tādus dabas resursus kā augsne, dzelzs, akmeņogles, nafta,
zelts un dimanti.

Izlasi, ko saka elders Deivids A. Bednārs no Divpadsmit apustuļu kvoruma:

„Sākotnēji mēs varam domāt, ka zeltam, naftai vai dimantiem ir vislielākā
vērtība. Taču no visiem minerāliem, metāliem, dārgakmeņiem un šķidrumiem, kas
atrodami uz Zemes un tās dzīlēs, visvērtīgākais ir ūdens.

Ūdenī rodas dzīvība. Ūdens uztur dzīvību. Ūdens ir nepieciešamā vide, kurā noris
visu zināmo dzīvības formu dažādās funkcijas. Aptuveni divas trešdaļas mūsu
fiziskā ķermeņa sastāv no ūdens. Lai arī cilvēks var izdzīvot bez barības daudzas

dienas vai pat nedēļas, bez ūdens cilvēks parasti nomirst trīs vai četru dienu laikā. Lielākā daļa
pasaules lielpilsētu atrodas pie saldūdens avotiem. Vienkārši runājot, dzīvība nevarētu pastāvēt
bez piekļuves pietiekamam daudzumam tīra ūdens” („A Reservoir of Living Water”, [Baznīcas
izglītības sistēmas svētbrīdis jaunajiem pieaugušajiem, 2007. g. 4. febr.], 1. lpp.; lds.org/
broadcasts).

Studējot Jāņa 4. nodaļu, meklē, kāds ūdens ir nepieciešams tavam garam un kur tu
vari atrast šo vērtīgo resursu.

Džozefa Smita tulkojumā, Jāņa 4:1–4 (Svēto Rakstu ceļvedī) mēs uzzinām, ka gan
Jēzus, gan Viņa mācekļi kristīja.

Jēzus atstāja Jūdeju un devās uz Galileju. Izlasi Jāņa 4:4, meklējot apgabalu, kuram
Viņš gāja cauri, ceļodams uz Galileju.

Apskati Bībeles karti nr. 11 „Svētā zeme Jaunās Derības laikos” un atrodi Jūdeju,
Samariju un Galileju.
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Naidīguma dēļ, kas pastāvēja starp jūdiem un samariešiem, jūdi parasti ceļoja
apkārt Samarijai, nevis gāja tai cauri (skat. Svēto Rakstu ceļvedis, „Samarieši”).
Jēzus izvēlējās ceļot cauri Samarijai, nevis iet tai apkārt.

13. DAĻA,  3 . DIENA

257



Izlasi Jāņa 4:5–9, meklējot, kas notika, kad Jēzus apstājās pie kādas akas — netālu
no Ziharas, Samarijā. (Frāze „ap sesto stundu” 6. pantā nozīmē, ka tas bija ap
dienas vidu.) Pievērs uzmanību tam, ka sieviete bija pārsteigta, kad Jēzus lūdza
viņai padzerties.

Izlasi Jāņa 4:10–12, meklējot, ko Jēzus teica, atbildot uz sievietes jautājumu.

Ko Viņš piedāvāja viņai?

Kad Glābējs lietoja frāzi „Dieva
dāvan[a]” 10. pantā, Viņš atsaucās uz
Sevi kā uz pasaules Glābēju un dzīvā
ūdens avotu.

Izlasi Jāņa 4:13–14, meklējot, ko Jēzus
teica par ūdeni, ko Viņš piedāvāja.

Lai labāk saprastu, ko simbolizē dzīvais ūdens, izlasi tālāk doto eldera Bednāra
apgalvojumu: „Dzīvais ūdens, kas minēts šajā epizodē, attēlo To Kungu, Jēzu
Kristu, un Viņa evaņģēliju. Līdzīgi kā ūdens ir nepieciešams, lai uzturētu fizisko
dzīvību, tā Glābējs un Viņa doktrīnas, principi un priekšraksti ir nepieciešami
mūžīgajai dzīvei. Jums un man ir vajadzīgs Viņa dzīvais ūdens, turklāt bagātīgi, lai
uzturētu mūsu nepārtraukto, garīgo izaugsmi un attīstību” („A Reservoir of Living

Water”, 2. lpp.).

1. Savā studiju dienasgrāmatā uzzīmējiet ūdens krūzi un nosauciet to:
Glābējs un Viņa evaņģēlijs. Tad uzrakstiet par to, kāpēc ūdens ir

piemērots simbols Glābējam un Viņa evaņģēlijam.

Paturot prātā šo simbolismu, vēlreiz izlasi Jāņa 4:14 un apdomā, kādu principu mēs
varam apgūt par Glābēju un Viņa evaņģēliju.

Viens princips, ko varam atrast šajā pantā, ir tāds, ka tad, ja nāksim pie Jēzus
Kristus un dedzīgi baudīsim Viņa evaņģēliju, tad mēs saņemsim mūžīgo
dzīvi. Tu vari uzrakstīt šo principu savas Svēto Rakstu grāmatas lappuses malā.

Izlasi Jāņa 4:15–18, meklējot, ko sieviete pieprasīja no Jēzus un kā Glābējs atbildēja.
Padomā par to, kāpēc šai sievietei bija vajadzīgs ūdens, ko Glābējs piedāvāja.

Ar Savu atbildi Jēzus atklāja, ka zināja šīs sievietes situāciju.

Kādas domas un sajūtas varēja būt šai sievietei, kad Jēzus atklāja par viņu sīkākas
ziņas, ko parasts svešinieks nebūtu zinājis?

Viens patiess princips, ko varam mācīties no šiem pantiem, ir tāds, ka Jēzus
Kristus zina mūsu grēkus un piedāvā mums Savu evaņģēliju, lai palīdzētu
mums tos pārvarēt. Kādēļ ir svarīgi zināt un saprast šo patieso principu?

Izlasi Jāņa 4:19–20, meklējot, ko sieviete pateica Jēzum, kas parādīja, ka viņas
izpratne par Viņu mainījās.
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Samarijā ir kalns ar nosaukumu — Garicima kalns. Vairākus gadsimtus pirms
Glābēja laicīgās kalpošanas samarieši tur uzbūvēja templi, un tā bija viņu
pielūgšanas vieta. Tomēr, atšķirībā no jūdiem, samariešiem nebija priesterības
pilnvaras, lai pildītu priekšrakstus, un viņi noraidīja daudzas Dieva praviešu
mācības.

Izlasi Jāņa 4:21–24 un Džozefa Smita tulkojums, Jāņa 4:26 (Svēto Rakstu ceļvedī),
meklējot, ko Jēzus mācīja šai sievietei par Dieva pielūgšanu.

Saskaņā ar Džozefa Smita tulkojumu, kādu svētību saņemam, kad pielūdzam
Dievu „garā un patiesībā”?

No šiem pantiem mēs uzzinām, ka tad, ja pielūgsim Tēvu garā un patiesībā,
Viņš svētīs mūs ar Savu Garu.

Lasot tālāk doto apgalvojumu, ko teicis elders Brūss R. Makonkijs no Divpadsmit
apustuļu kvoruma, meklē un atzīmē, ko nozīmē pielūgt Tēvu garā un patiesībā:

„Mūsu nolūks ir pielūgt patieso un dzīvo Dievu un pielūgt Viņu ar Gara spēku un
tā, kā Viņš to ir iepriekš nolēmis. Patiesā Dieva atzīta pielūgšana vada uz
glābšanu; viltus dieviem veltītās lūgšanas un lūgšanas, kas nebalstās uz mūžīgo
patiesību, nedod šādu pārliecību.

Patiesības zināšanas ir nepieciešamas patiesai pielūgšanai. …

… Patiesa un pilnīga pielūgšana ir saistīta ar sekošanu Dieva Dēla paraugam; tā
ir saistīta ar baušļu ievērošanu un paklausību Tēva gribai tādā mērā, lai mēs progresētu no
labvēlības uz labvēlību, līdz tiksim pagodināti Kristū, kā Viņš ir pagodināts Tēvā. Tas ir kas daudz
vairāk par lūgšanu, sprediķi un dziesmu. Tas ir saistīts ar dzīvošanu, darīšanu un paklausīšanu.
Tas ir saistīts ar līdzināšanos dižajam Paraugam [Jēzum Kristum]” („How to Worship”, Ensign,
1971. g. dec., 129.–130. lpp.).

2. Savā studiju dienasgrāmatā atbildi uz jautājumiem:

a. Kad, pielūdzot Debesu Tēvu, tu esi ieaicinājis Garu, kas ir palīdzējis tev
tavā dzīvē?

b. Saskaņā ar eldera Makonkija teikto, ko tu vari darīt, lai labāk pielūgtu Tēvu
garā un patiesībā? (Izvirzi mērķi, uzrakstot vienu lietu, ko tu konkrēti vari
darīt labāk.)

Izlasi Jāņa 4:25–26, meklējot, ko Jēzus atklāja par Sevi sievietei.

Izlasi Jāņa 4:27–30, meklējot, ko sieviete izdarīja pēc sarunas ar Glābēju.

Kas viņas teiktajā norādīja, ka viņa bija ieguvusi liecību par Jēzu Kristu?

No šī stāsta mēs varam uzzināt, ka, saņemot liecību par Jēzu Kristu, mūs
piepilda vēlēšanās dalīties tajā ar citiem.

Jāņa 4:31–37 mēs lasām, ka Jēzus mācekļi atgriezās ar uzturu. Kad viņi lūdza Viņu
ēst, Viņš pamācīja viņus, sakot, ka Viņu uzturēja nevis ēšana, bet gan Viņa Tēva
gribas pildīšana. Tad Viņš aicināja viņus ieraudzīt, ka iespējas sludināt evaņģēliju
bija papilnam.
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Izlasi Jāņa 4:39–42, meklējot, kāda bija sievietes liecības ietekme uz cilvēkiem viņas
pilsētā.

Saskaņā ar Jāņa 4:42, ko cilvēki teica sievietei?

Jāņa 4:43–54
Jēzus dziedina galma vīra dēlu
Jāņa 4:43–45 ir rakstīts, ka Jēzus devās prom no Samarijas un ieradās Galilejā. Izlasi
Jāņa 4:46–54, meklējot, kurš satika Jēzu un kādu svētību šis cilvēks vēlējās saņemt
no Jēzus.

Pamatojoties uz Jēzus teikto 48. pantā, kāpēc Viņš kavējās dot svētību, ko šis vīrs
meklēja? Kā šis vīrs nodemonstrēja to, ka viņam nebija vajadzīga zīme, lai ticētu?

No šī stāsta mēs varam mācīties, ka, ticot Jēzum Kristum bez nepieciešamības
redzēt zīmes, Tas Kungs apstiprinās mūsu ticību.

Elders Brūss R. Makonkijs mācīja par to, cik zīmīga bija galma vīra dēla
dziedināšana: „Šis ir pirmais dziedināšanas brīnums, kas detalizēti ir aprakstīts
evaņģēlijos. Brīnumi, kas tika veikti neraudzētās maizes svētkos un visā Jūdejā,
nav aprakstīti vai paskaidroti. Šis brīnums — otrais Kānā paveiktais brīnums —
atklāj jaunu dimensiju dziedināšanā, ko Jēzus veica Savā kalpošanā, ko mēs līdz
šim vēl neesam redzējuši. Tas patiesībā ir divkāršs brīnums: ar to tika dziedināts

klāt neesošā dēla ķermenis, kā arī tika dziedināta klāt esošā tēva neticība un viņa sirdī dēstīta
ticība” (The Mortal Messiah: From Bethlehem to Calvary, 4 sēj. [1979–1981], 2:12).

3. Savā studiju dienasgrāmatā atbildi uz jautājumiem:

a. Kāpēc ir svarīgi ticēt Jēzum Kristum, neprasot zīmes?

b. Kā Tas Kungs apstiprina mūsu ticību, kad uzticīgi ticam Viņam?

4. Savā studiju dienasgrāmatā, zem šīs dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es izstudēju Jāņa 4. nodaļu un pabeidzu šo stundu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu skolotāju:
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13. DAĻA: 4. DIENA

Jāņa 5.–6. nodaļa
Ievads
Jēzus apmeklēja svētkus (visticamāk, Pashā) Jeruzālemē un dziedināja neveselu vīru
pie Betzatas dīķa. Viņš arī runāja par citiem lieciniekiem, kas bija liecinājuši par
Viņa dievišķumu. Pēc atgriešanās Galilejā Viņš brīnumainā kārtā pabaroja ļaužu
pulku, kurā bija vairāk nekā 5000 cilvēku, un mācīja, ka Viņš ir dzīvības maize.

Jāņa 5:1–30
Jēzus sabatā dziedina neveselu vīru un māca par Savām attiecībām ar Tēvu
Padomā par gadījumu, kad tu vai kāds, ko pazīsti, salauza kaut ko svarīgu vai
vērtīgu.

Kā Debesu Tēva bērni — mēs visi esam
svarīgi un mums ir liela vērtība. Tomēr
izdarīto izvēļu dēļ vai izaicinājumu dēļ,
ar kuriem saskaramies, dažreiz mēs
varam justies salauzti vai mazvērtīgi.

Kā kāds var justies salauzts — garīgi,
fiziski vai emocionāli?
____________________

Padomā par gadījumiem, kad tu,
iespējams, šādi juties. Studējot Jāņa
5:1–9, meklē patiesu principu, kas tev
var sniegt mierinājumu un cerību
grūtos brīžos.

Jāņa 5:1 mēs lasām, ka pēc tam, kad
Jēzus Kristus bija kalpojis Galilejā, Viņš devās uz Jeruzālemi, lai svinētu jūdu
svētkus, visticamāk, Pashā. Būdams Jeruzālemē, Viņš devās pie ūdens dīķa, līdzās
templim.

Izlasi Jāņa 5:2–4, meklējot, kas bija sapulcējušies ap šo dīķi un ko viņi gaidīja.

Vārdi — akli, tizli, izkaltuši — 3. pantā raksturo slimus, vārgus vai kroplus cilvēkus.
Iespējams, ka tur bija avots, kas dažreiz, ietekot dīķī, izraisīja ūdens virsmas
burbuļošanos (skat. Bībeles vārdnīca PDS Bībeles angļu valodas versijā,
„Bethesda”).

Elders Brūss R. Makonkijs no Divpadsmit apustuļu kvoruma šādi mācīja: „Nav
šaubu, ka Betzatas dīķis bija minerālu avots, kura ūdenim piemita zināmas
dziednieciskās īpašības. Taču uzskats, ka eņģelis nolaidās un sakustināja ūdeni,
pēc kā pirmais, kas tajā iekāpa, tika dziedināts, bija vistīrākā māņticība.
Dziedināšanas brīnumi netiek veikti šādā veidā” (Doctrinal New Testament
Commentary, 3 sēj. [1965–1973], 1:188).
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Apdomā, kāda aina varēja pavērties pie dīķa, tik daudziem cilvēkiem cerot tapt
dziedinātiem, pirmajiem tajā iekāpjot.

Izlasi Jāņa 5:5–7, meklējot, ko Glābējs ieraudzīja guļam pie dīķa.

Kas šajos pantos ir teikts par vīru, kuru Glābējs ieraudzīja? Kāpēc šis vīrs nekad
nebūtu paspējis pirmais iekāpt ūdenī?

Izlasi Jāņa 5:8–9, meklējot, kā Glābējs
atbildēja šim vīram?

Tu vari atzīmēt frāzi „tas cilvēks kļuva
vesels” 9. pantā. Šī dziedināšana notika
pie Betzatas dīķa. Vārdu Betzata var
tulkot kā „žēlastības nams” (Bībeles
vārdnīca PDS Bībeles angļu valodas
versijā, „Bethesda”). Žēlastība ir
līdzjūtība vai laipnība. Vislielākā
žēlastība, kas jebkad ir izrādīta, bija
Jēzus Kristus veiktā Izpirkšana.

Kāpēc Betzata bija piemērots nosaukums šai vietai, it sevišķi pēc tam, kad Glābējs
dziedināja šo vīru?

Kā mēs visi, iespējams, līdzināmies šim vīram pie Betzatas dīķa malas?
____________________

Viens patiess princips, ko varam mācīties no notikuma, kad Glābējs dziedināja šo
vīru, ir tāds, ka Jēzus Kristus spēkā un žēlastībā mēs varam kļūt veseli.

Lai labāk saprastu šo patieso principu, izlasi tālāk doto apgalvojumu, ko teicis
elders Merils Dž. Beitmens no Septiņdesmitajiem, meklējot to, kā, saskaņā ar viņa
teikto, Glābējs var darīt tevi veselu: „Tāpat kā klibajam vīram pie Betzatas dīķa,
lai taptu dziedinātam, bija vajadzīgs kāds, kas bija stiprāks par viņu (skat. Jāņa
5:1–9), tā arī mēs esam atkarīgi no Kristus Izpirkšanas brīnumiem, ja vēlamies, lai
mūsu dvēsele taptu vesela no bēdām, skumjām un grēka. … Caur Kristu salauzta

sirds tiek dziedināta, un miers aizstāj raizes un bēdas” („The Power to Heal from Within”,
Ensign, 1995. g. maijs, 13. lpp.).

Svarīgi ir atcerēties, ka mēs varam tapt dziedināti vai nu šajā dzīvē, vai nākamajā,
atkarībā no Tā Kunga laika.

1. Padomā, kad tu esi pieredzējis vai sajutis Jēzus Kristus spēku,
žēlastību un līdzjūtību, kas palīdzēja tev vai kādam, kas jutās

salauzts garīgi, fiziski vai emocionāli. Savā studiju dienasgrāmatā uzraksti un
tad pabeidz tālāk doto nepabeigto apgalvojumu: Es zinu, ka Glābējs ir žēlīgs un
līdzjūtīgs, jo …

Jāņa 5:10–30 mēs lasām, ka vēlāk Glābējs atrada šo vīru templī un deva viņam
padomu — vairs negrēkot. Kad jūdu vadītāji uzzināja, ka Jēzus dziedināja šo vīru
sabatā, viņi vajāja Glābēju un centās Viņu nogalināt. Jēzus mācīja jūdu vadītājiem,
ka, dziedinot šo vīru, Viņš darīja Debesu Tēva darbu. Tad Glābējs mācīja par Savām
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attiecībām ar Tēvu. Viņš arī mācīja, ka tiem, kas mita garu pasaulē, drīz tiks mācīts
evaņģēlijs.

Jāņa 5:31–47
Jēzus mācīja par vairākiem lieciniekiem, kas liecināja par Viņa dievišķumu
Padomā par gadījumu, kad kāds pateica tev kaut ko, kam bija grūti noticēt.

Kā jebkura apgalvojuma patiesumu stiprina fakts, ka ir vairāk, nekā viens
liecinieks?

Izlasi Jāņa 5:31, meklējot, kā Glābējs dalījās Savā liecībā par Savām attiecībām ar
Debesu Tēvu.

Džozefa Smita tulkojums precizē Jāņa 5:31–32:

„Ja Es viens pats liecinu par Sevi, tad tomēr Mana liecība ir pareiza.

Jo Es neesmu viens; ir vēl kāds, kas liecina par Mani” (Džozefa Smita tulkojums,
Jāņa 5:32–33).

Glābējs mācīja jūdiem, ka viņiem bija citas liecības papildus Viņa liecībai.

Izlasi tālāk dotos pantus un atrodi citus lieciniekus, kas liecina par Jēzus
dievišķumu:

Jāņa 5:32–35: ____________________

Jāņa 5:36: ____________________

Jāņa 5:37–38: ____________________

Jāņa 5:39: ____________________

Jāņa 5:45–47: ____________________

Neskatoties uz daudzajām liecībām par Jēzu Kristu, jūdu vadītāji neticēja Jēzus
dievišķumam. Ņem vērā, ka, Jēzum runājot par Svētajiem Rakstiem Jāņa 5:39, Viņš
teica: „Jo jums šķiet, ka tajos jums ir mūžīgā dzīvība.” „Daudzi jūdi Jēzus laikā
studēja Svētos Rakstus, ticot, ka caur to studēšanu viņiem būs mūžīgā dzīve. …
Glābējs mēģināja izlabot šo maldīgo uzskatu, mācot, ka Svētie Raksti, kas jūdiem
bija galējā autoritāte, liecināja par to, ka mūžīgā dzīve ir rodama nevis Svētajos
Rakstos, bet sekošanā Jēzum Kristum. Jūdi arī neapzinājās, ka Svētie Raksti ir
Kristus vārdi un ka to nolūks ir vest cilvēkus pie Kristus, jo Viņš ir patiesības un
dzīvības galīgais avots” (Jaunās Derības studenta rokasgrāmata [Baznīcas izglītības
sistēmas rokasgrāmata, 2014. g.], 219.–220. lpp.).

Izlasi Jāņa 5:40, meklējot, kas jūdiem bija jādara, lai iegūtu mūžīgo dzīvi.

Lai arī jūdi studēja Svētos Rakstus, ko viņi atteicās darīt, kas viņiem būtu palīdzējis
iegūt mūžīgo dzīvi?

No tā, ko tu uzzini no Glābēja mācībām Jāņa 5:39–40, pabeidz tālāk doto principu:
Vienīgi nākot pie ____________________ , mēs varam saņemt mūžīgo dzīvi.

Atceries, ka mūžīgā dzīve tajā skaitā sevī ietver kļūšanu līdzīgiem Debesu Tēvam un
mūžīgu dzīvošanu ar saviem cienīgajiem ģimenes locekļiem Viņa klātbūtnē. Lai
saņemtu šo dāvanu, mums ir jānāk pie Jēzus Kristus, izrādot ticību Viņam,
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nožēlojot savus grēkus, saņemot evaņģēlija priekšrakstus, godājot savas derības un
paklausot Tā Kunga pavēlēm.

Apdomā, kāpēc ir nepieciešams nākt pie Jēzus Kristus, lai iegūtu mūžīgo dzīvi.

2. Aplūko Jēzus Kristus lieciniekus, ko iepriekš uzrakstīji. Savā studiju
dienasgrāmatā uzraksti, kā viens no šiem Jēzus Kristus lieciniekiem

ir tev palīdzējis (vai varētu tev palīdzēt) nākt pie Viņa.

Apdomā, ko tu darīsi, lai pilnīgāk nāktu pie Glābēja, lai tu varētu iegūt
mūžīgo dzīvi.

Pielieto apgūto
Prezidents Merions G. Romnijs no Augstākā prezidija mācīja: „Ar evaņģēlija apgūšanu no
rakstiem … vien nepietiek. Ir arī atbilstoši jādzīvo. … Cilvēks nevar pilnībā apgūt evaņģēliju,
nedzīvojot saskaņā ar to” („Records of Great Worth”, Ensign, 1980. g. sept., 4. lpp.). Šajā stundā
tu vairākkārt tiec mudināts pielietot apgūto. Apgūtā pielietošanai vajadzētu būt tavu evaņģēlija
studiju nozīmīgai daļai.

Jāņa 6:1–59
Jēzus māca, ka Viņš ir dzīvības maize
Jāņa 6:1–13 mēs lasām, ka pēc atgriešanās Galilejā Jēzus brīnumainā kārtā ar
pieciem maizes klaipiem un divām mazām zivīm pabaroja vairāk nekā 5000 cilvēku.
(Tu studēji par šo notikumu stundās par Mateja 14. nodaļu un Marka 6. nodaļu.)

Izlasi Jāņa 6:14–15, meklējot, ko ļaudis vēlējās darīt pēc tam, kad Jēzus bija
brīnumainā kārtā viņus pabarojis.

Jēzus laikā starp jūdiem bija tradīcija, kas vēstīja, ka tad, kad ieradīsies Mesija jeb
Israēla Ķēniņš, Viņš pabaros ļaudis ar maizi no debesīm.

Jāņa 6:16–21 ir rakstīts, ka Glābējs sūtīja savus mācekļus pāri Galilejas jūrai, un pēc
tam, vēlu vakarā, kad mācekļi ar grūtībām vadīja laivu pret spēcīgo vēju un viļņiem,
Jēzus pārgāja pāri jūrai, lai viņiem pievienotos. Jāņa pierakstā par šo notikumu ir
uzsvērts, ka tad, kad mācekļi labprāt uzņēma Kristu savā laivā, viņi „tūdaļ” (Jāņa
6:21) sasniedza malu, kurp tie brauca. Labprātīgi pieņemot Glābēju un Viņa
mācības, Viņš mums var palīdzēt droši pārvarēt laicīgās dzīves grūtības.

Jāņa 6:22–59 ir pierakstīts, ka daudzi ļaudis, kurus Jēzus brīnumainā kārtā bija
pabarojis, devās uz Kapernaumu, lai uzmeklētu Viņu, vēlēdamies saņemt vairāk
maizes. Daži cilvēki kurnēja pret Glābēju, tāpēc ka Viņš mācīja, ka Viņš bija tā
maize, kas nākusi no debesīm. Jēzus mācīja, ka Viņš ir dzīvības maize un ka tad, ja
cilvēki nāks pie Viņa un pieņems Viņa mācības un Izpirkšanu, viņi iegūs
mūžīgo dzīvi.

Jāņa 6:60–71
Pēteris liecina, ka Jēzum ir mūžīgās dzīvības vārdi
Padomā par kādu reizi, kad tev bija jāizvēlas turpināt vai pārtraukt darīt kaut
ko grūtu.
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Kad Jēzus bija mācījis, ka Viņš ir
dzīvības maize, vairāki Viņa mācekļi
saskārās ar izvēli — vai turpināt Viņam
sekot vai ne. Izlasi Jāņa 6:60, 66,
meklējot, kā uz Jēzus mācībām atsaucās
daudzi Viņa mācekļi.

Frāze „šie vārdi ir smagi” 60. pantā
nozīmē, ka viņiem bija pārāk grūti
ievērot Jēzus mācības.

Kādas Jēzus Kristus mācības dažiem
varētu būt grūti ievērot mūsdienās? (Ja nepieciešams, meklē mācības Jaunatnes
morāles stiprināšanai, kas varētu būt grūtas dažiem jauniešiem.)
____________________

Izlasi Jāņa 6:67–69, meklējot jautājumu, ko Jēzus uzdeva Saviem apustuļiem, un
Pētera atbildi uz šo jautājumu.

Viens patiess princips, ko varam mācīties no Pētera atbildes, ir tāds, ka stingra
liecība par Jēzu Kristu mums palīdzēs palikt uzticīgiem reizēs, kad varētu
būt grūti sekot Glābējam vai dzīvot atbilstoši Viņa mācībām. Tu vari uzrakstīt
šo patieso principu savos Svētajos Rakstos — līdzās Jāņa 6:67–69.

3. Savā studiju dienasgrāmatā uzraksti, kā stingra liecība par Glābēju
ir palīdzējusi tev vai kādam, ko pazīsti, palikt uzticīgam pat tad, kad

likās, ka ir grūti dzīvot saskaņā ar evaņģēlija mācībām?

4. Savā studiju dienasgrāmatā, zem šīs dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es izstudēju Jāņa 5.–6. nodaļu un pabeidzu šo stundu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu skolotāju:
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14. DAĻA: 1. DIENA

Jāņa 7. nodaļa
Ievads
Jēzus apmeklēja Būdiņu svētkus Jeruzālemē un mācīja cilvēkiem pie tempļa, kā viņi
varēja saņemt liecību par to, ka Viņa mācības bija no Dieva Tēva. Tāpēc ka cilvēki
strīdējās par to, kas Jēzus bija, Viņš izmantoja ūdens un gaismas tēlus, lai liecinātu
par Savu dievišķumu. Viņš arī mācīja viņiem par Svēto Garu.

Jāņa 7:1–13
Jēzus apmeklē Būdiņu svētkus
Vai esi kādreiz aizdomājies, vai Jēzum bija brāļi un māsas?

Saskaņā ar Svētajiem Rakstiem, Jāzepam un Marijai bija bērni, kas piedzima pēc
Jēzus un kas droši vien uzauga vienās mājās ar Viņu. Tomēr, tā kā Jēzus Kristus bija
dēls Marijai un Dievam Tēvam, nevis Jāzepam, šie cilvēki bija Jēzus pusbrāļi un
pusmāsas (skat. Mateja 13:55–56; Marka 6:3).

Apdomā, kā tas būtu — uzaugt vienās mājās ar Jēzu.

Vai domā, ka tev būtu vieglāk ticēt Viņam, ja tu būtu uzaudzis ar Viņu? Kāpēc — jā,
vai kāpēc — nē? ____________________

Jāņa 7. nodaļā mēs uzzinām, kā daži Jēzus „brāļi” (Jāņa 7:3, 5) uzlūkoja Viņu. Vārds
brāļi šeit droši vien attiecas uz Jēzus pusbrāļiem, lai arī tas varētu apzīmēt arī citus
tuvus radiniekus.

Izlasi Jāņa 7:1–5, meklējot, ko Jānis pierakstīja par Jēzus brāļiem.

Apdomā tālāk doto apgalvojumu, ko teicis elders Brūss R. Makonkijs no
Divpadsmit apustuļu kvoruma:

„Liecība par Kristus dievišķumu un Viņa evaņģēlija glābšanas spēku netiek dota
automātiski, pamatojoties uz ģimenes radniecību. To var saņemt vienīgi caur
personīgu paklausību tiem mūžīgajiem likumiem, ar ko tās saņemšana ir
noteikta. …

Runājot par Jāzepa un Marijas dēliem, bieži tiek īpaši uzsvērts, ka viņi bija Jēzus
„brāļi”. … Lai arī viņi uzauga vienās mājās un sajuta Jāzepa un Marijas laipno

un mīlošo ietekmi, lai arī viņi zināja par Jēzus mācībām, kalpošanu un brīnumiem, tomēr šie Viņa
tuvie radinieki vēl nebija pieņēmuši Viņu kā Mesiju” (Doctrinal New Testament Commentary,
3 sēj. [1965–1973], 1:437).

Apdomā šādu jautājumu: Kā tas ir iespējams, ka daži Jēzus ģimenes locekļi vēl
neticēja Viņam, lai arī viņi zināja par Viņa mācībām un brīnumiem?

Pēc tam, kad elders Makonkijs bija pateicis, ka Jāņa 7. nodaļā pierakstīto notikumu laikā Jēzus
brāļi vēl nebija „pieņēmuši Viņu kā Mesiju”, viņš paskaidroja: „Tomēr viņi visi acīmredzot tika
pievērsti vēlāk (Apustuļu darbu 1:14); viens no viņiem, uz kuru Pāvils atsaucās kā uz „Jēkabu, Tā

266



Kunga brāli” (Gal. 1:19), kalpoja svētajā apustuļa aicinājumā; un vēl cits, Jūda, kurš sevi sauca
par „Jūd[u], Jēkaba brāli” (Jūdas 1. nodaļa), uzrakstīja Jūdas vēstuli” (Doctrinal New Testament
Commentary, 1:437).

Jāņa 7. nodaļā ir pierakstīti notikumi, kas notika Būdiņu svētku laikā Jeruzālemē
(skat. Jāņa 7:2). Šo svētku laikā, „ko [jūdi] uzskatīja par pašiem lielākajiem un
priecīgākajiem” (Bībeles vārdnīca PDS Bībeles angļu valodas versijā, „Feasts”),
daudzi jūdi devās uz Jeruzālemi, lai pieminētu Dieva svētības pār Israēla bērniem,
kad viņi ceļoja pa tuksnesi pēc atbrīvošanas no gūsta Ēģiptē (skat. 3. Mozus
23:39–43). Viņi arī svinēja un pateicās par gada augļu un labības ražu (skat.
2. Mozus 23:16). Šie svētki ilga astoņas dienas.

Ņem vērā, ka Jāņa 7:3–4 Jēzus brāļi vēlējās, lai Viņš dotos uz Būdiņu svētkiem
Jeruzālemē, tādējādi sakot, ka tad, ja Viņš patiešām bija Mesija, Viņam bija jāiet uz
Jeruzālemi un jāpaziņo tas visiem tur klātesošajiem.

Kā rakstīts Jāņa 7:6–10, Jēzus nolēma atlikt došanos uz svētkiem, taču mudināja
Savus brāļus turp doties. Vairākas dienas pēc svētku sākuma Viņš ieradās slepeni —
apzinoties, ka daži jūdu vadītāji Jeruzālemē vēlējās Viņu nogalināt un ka Viņa nāves
laiks vēl nebija pienācis.

Izlasi Jāņa 7:11–13, meklējot, ko cilvēki Jeruzālemē teica par Jēzu.

Tāpat kā Jēzus dienās, arī mūsdienās valda atšķirīgi viedokļi par Jēzu Kristu. Daži
cilvēki zina un liecina, ka Viņš ir Dieva Dēls un visas cilvēces Glābējs. Citi uzskata,
ka Viņš bija dižs skolotājs vai pravietis. Taču vēl citi cilvēki noraida Jēzus Kristus
dievišķumu un Viņa mācību patiesumu vai baidās Viņam sekot atklāti. Turpinot
studēt Jāņa 7. nodaļu, meklē, kā tu vari zināt, ka Jēzus Kristus ir tavs Glābējs un ka
Viņa mācības ir patiesas.

Jāņa 7:14–36
Jēzus Kristus māca jūdus pie tempļa
Templis bija Būdiņu svētku galvenā vieta. Izlasi Jāņa 7:14–15, meklējot, ko Jēzus tur
darīja. Tu vari atzīmēt savos Svētajos Rakstos cilvēku reakciju.

Jūdi bija pārsteigti, ka Jēzus varēja mācīt ar tādu izpratnes dziļumu un gudrību,
„būdams bez izglītības” jeb nesaņēmis apmācību no jūdu mācītājiem vai
neapmeklējis viņu skolas. Izlasi Jāņa 7:16–18, meklējot, ko, pēc Jēzus teiktā, cilvēki
varēja darīt, lai uzzinātu, vai Viņa doktrīna jeb mācības bija patiesas. Tu vari iezīmēt
to, kas atklāja Jēzum doktrīnu, ko Viņš mācīja.

1. Savā studiju dienasgrāmatā atbildi uz jautājumiem:

a. Kā var zināt, ka Jēzus Kristus doktrīna patiesi ir no Dieva?

b. No Tā Kunga mācībām templī mēs uzzinām, ka tad, ja mēs darīsim
Debesu Tēva gribu, mēs saņemsim liecību par Viņa mācībām.
Paskaidro, kāpēc, tavuprāt, šis princips ir patiess.
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Pielieto apgūto
Kad esi atklājis evaņģēlija mācības un principus, tu esi gatavs rīcībai saskaņā ar tiem. Rīkojoties
saskaņā ar apgūto, tu sajutīsi Svēto Garu apliecinām tavu rīcību. Lai varētu pielietot apgūtos
principus, pavaicā sev: Ko Tas Kungs vēlas, lai es darītu ar šīm zināšanām? Kādu garīgu iedvesmu
es saņēmu, kas man var palīdzēt pilnveidoties? Kādas pārmaiņas šis princips var ienest manā
dzīvē? Kas man būtu jāsāk vai jāpārstāj darīt, lai dzīvotu saskaņā ar šo patiesību?

Prezidents Džeimss E. Fausts no Augstākā prezidija teica: „Mēs saņemam liecību
par evaņģēlija principiem, cenšoties paklausīgi dzīvot saskaņā ar tiem. Glābējs
teica: „Ja kāds grib darīt Viņa prātu, tas sapratīs, vai Mana mācība ir no Dieva”
[Jāņa 7:17]. Liecība par lūgšanas iedarbīgumu nāk caur pazemīgu un patiesu
lūgšanu. Liecība par desmito tiesu nāk caur desmitās tiesas maksāšanu” („Lord, I
Believe; Help Thou Mine Unbelief”, Ensign vai Liahona, 2003. g. nov., 22. lpp.).

Ko prezidents Fausts mācīja par to, kas mums ir jādara, lai iegūtu liecību par
evaņģēlija principiem? ____________________

Atceries, ka daži Jēzus brāļi vēl neticēja, ka Viņš bija apsolītais Mesija, taču vēlāk
viņi ieguva liecību un tika pievērsti. Kā iepriekš minētais princips varēja palīdzēt
šiem ģimenes locekļiem iegūt liecību par Jēzu Kristu un Viņa mācībām?

Pēc Jāņa 7:17 citēšanas māsa Bonija L. Oskarsone, Jauno sieviešu vispārējā
prezidente, mācīja: „Dažreiz mēs cenšamies to izdarīt ačgārni. Piemēram, mēs
varam izvēlēties šādu paņēmienu: Es ar prieku ievērošu Desmitās tiesas likumu,
taču vispirms man ir jāzina, ka tas ir patiess. Varbūt mēs pat lūdzam Dievu par to,
lai iegūtu liecību par Desmitās tiesas likumu, un ceram, ka Tas Kungs svētīs mūs
ar šādu liecību, pat pirms esam aizpildījuši savu pirmo Desmitās tiesas lapiņu. Tas

vienkārši tā nenotiek. Tas Kungs vēlas, lai mēs izrādītu ticību. Mums pastāvīgi ir jāmaksā pilna un
godīga desmitā tiesa, lai iegūtu liecību par Desmitās tiesas likumu. Šis pats paraugs attiecas uz
visiem evaņģēlija principiem, vai nu tas būtu Šķīstības likums vai princips par pieticību apģērbā,
Gudrības vārds vai Gavēņa likums” („Topiet pievērsti!”, Ensign vai Liahona, 2013. g.
nov., 77. lpp.).

Pildot kādu no nākamajiem diviem uzdevumiem vai tos abus, ja tas, par ko jūties
iedvesmots rakstīt, ir pārāk personīgs, tu vari uzrakstīt savu atbildi savā personīgajā
dienasgrāmatā vai uz atsevišķas papīra lapas un atzīmēt savā studiju
dienasgrāmatā, ka esi izpildījis šo uzdevumu.

2. Savā studiju dienasgrāmatā pabeidz tālāk doto apgalvojumu,
uzrakstot par kādu evaņģēlija bausli vai principu, par kura

patiesumu tu esi uzzinājis, pateicoties saviem pūliņiem tā ievērošanā: Es zinu, ka
____________________ ir patiess, tāpēc ka, dzīvojot saskaņā ar to, es esmu
____________________. Tu vari dalīties uzrakstītajā ar kādu, kas, tavuprāt,
varētu pilnveidoties, izdzirdot tavu liecību.

3. Savā studiju dienasgrāmatā uzraksti kādu evaņģēlija patiesību,
bausli vai mācību, par kuru tu vēlētos saņemt spēcīgāku liecību. Tad
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uzraksti, ko tu darīsi, lai saņemtu pārliecinošāku liecību par šo patiesību, bausli
vai mācību, pielietojot principu, ko apguvi Jāņa 7:17.

Jāņa 7:19–36 ir paskaidrots, ka Jēzus norāja jūdu vadītājus par to, ka viņi noraidīja
Viņa mācības un brīnumus un centās Viņu nogalināt. Šajos pantos arī ir stāstīts, ka
daudzi vēlējās zināt, vai Viņš bija Mesija, un ka augstie priesteri un farizeji sūtīja
sulaiņus, lai Viņu apcietinātu.

Jāņa 7:37–53
Jēzus Kristus māca par Svētā Gara dāvanu
Padomā par gadījumu, kad biji izslāpis. Iedomājies, ka turēji rokās tukšu kausu. Vai
tukšs kauss var apmierināt tavas slāpes? Kas vēl tev būtu nepieciešams?

Velti mirkli tam, lai padzertos ūdeni. Kamēr tu dzer, apdomā, cik ūdens ir
nepieciešams tavā dzīvē. Tu vari noskaitīt pateicības lūgšanu Debesu Tēvam, ka
Viņš tev un tavai ģimenei nodrošina ūdeni.

Israēla zemē nebija lielu saldūdens krājumu, lai apmierinātu cilvēku vajadzības.
Dzīvību varēja uzturēt vienīgi, papildinot lietus ūdens krājumus. Elders Brūss
R. Makonkijs paskaidroja, kā ūdens bija daļa no „viena no vissvinīgākajiem un
dramatiskākajiem brīžiem jūdu pielūgsmē” šo svētku laikā:

„Katrā no Būdiņu svētku astoņām dienām … bija ierasts, ka priesteris tempļa
kalpošanā smēla ūdeni zelta traukos [krūkās] no Ziloas avota, kas tecēja zem
tempļa kalna, un lēja to uz altāra. Tad tika dziedāti Jesajas vārdi: „Jūs smelsit ar
prieku ūdeni no pestīšanas avotiem.” (Jes. 12:3.) Un tieši šajā reliģiskās
ceremonijas kulminācijas brīdī Jēzus izgāja priekšā un piedāvāja dzīvu ūdeni, kas
spēja veldzēt izslāpušas dvēseles visdziļākās alkas pēc garīguma” (Doctrinal New

Testament Commentary, 1:446).

Izlasi Jāņa 7:37–39, meklējot, ko Glābējs piedāvāja cilvēkiem.

Džozefa Smita tulkojumā Jāņa 7:39 ir teikts, ka „Svētais Gars tika apsolīts tiem, kas
tic, pēc tam, kad Jēzus tika uzņemts godībā” (Džozefa Smita tulkojums, Jāņa 7:39;
slīpraksts pievienots).

Frāze „no viņa miesas” (Jāņa 7:38) vedina uz domu, ka dzīvais ūdens būs ticīgajā
un plūdīs no viņa, nevis nāks no kāda ārēja avota. Tu vari atzīmēt Jāņa 7:39, ko
dzīvais ūdens attēlo.

Bībeles vārdnīcā ir paskaidrots, ka „kaut kāda iemesla dēļ, kas Svētajos Rakstos nav pilnībā
izskaidrots, Svētais Gars pilnā mērā nebija starp jūdiem Jēzus mirstīgās dzīves laikā (Jāņa 7:39;
16:7). Apgalvojumiem par to, ka Svētais Gars nenāca līdz laikam, kamēr Jēzus nebija
augšāmcēlies, visādā ziņā jāattiecas vienīgi uz šo konkrēto evaņģēlija laikmetu, jo ir pilnīgi
skaidrs, ka Svētais Gars bija agrākajos evaņģēlija laikmetos. Turklāt tas attiecās vienīgi uz Svētā
Gara dāvanu, kas nebija pieejama, jo Svētā Gara spēks darbojās Jāņa Kristītāja un Jēzus
kalpošanas laikā; pretējā gadījumā neviens nebūtu saņēmis liecību par patiesajiem principiem, ko
šie vīri mācīja (Mat. 16:16–17; skat. arī 1. kor. 12:3)” (Bible Dictionary, „Holy Ghost”).
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Pamatojoties uz Glābēja mācībām Jāņa 7:37–39, mēs uzzinām, ka tad, ja mēs
nāksim pie Jēzus Kristus un ticēsim Viņam, tad mūs piepildīs Svētais Gars.
Tie, kas ir piepildīti ar Svēto Garu, spēj ietekmēt citus uz labu.

4. Savā studiju dienasgrāmatā uzraksti par gadījumu, kad tevi
ietekmēja (vai piepildīja) Svētais Gars, un tādēļ tu spēji ietekmēt

kādu citu uz labu.

Jāņa 7:40–53 mēs lasām, ka farizeji atkal vēlējās, lai Jēzus tiktu apcietināts. Sulaiņi,
kas tika sūtīti Jēzu apcietināt, dzirdēja Viņu sludinām. Viņi atgriezās, Viņu
neapcietinājuši, un pateica farizejiem, ka nekad nebija dzirdējuši nevienu sludinām
tā, kā to darīja Glābējs, kas farizejus sadusmoja. Nikodēms, farizejs, kas bija nācis
pie Glābēja naktī (skat. Jāņa 3:1–2), atgādināja citiem farizejiem un augstajiem
priesteriem, ka viņu likums neļāva notiesāt cilvēku, viņu neuzklausot.

5. Savā studiju dienasgrāmatā, zem šīs dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es izstudēju Jāņa 7. nodaļu un pabeidzu šo stundu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu skolotāju:
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14. DAĻA: 2. DIENA

Jāņa evaņģēlija 8. nodaļa
Ievads
Kamēr Glābējs atradās Jeruzālemē Būdiņu svētku laikā, daži rakstu mācītāji un
farizeji pie Viņa atveda sievieti, kura bija pārkāpusi laulību, un jautāja, vai viņu,
saskaņā ar Mozus likumu, vajadzētu nomētāt ar akmeņiem. Viņš izjauca
apsūdzētāju plānu un izrādīja sievietei žēlastību. Jēzus arī paziņoja, ka Tēvs par
Viņu dod liecību, un mācīja par brīvību no grēka. Kad Jēzus Kristus Sevi pasludināja
par dižo Jehovu, farizeji centās Viņu nomētāt ar akmeņiem.

Jāņa 8:1–11
Sieviete, kas pieķerta laulības pārkāpšanā, tiek vesta Glābēja priekšā
Rakstu mācītāji un farizeji vēlējās Jēzum celt neslavu citu cilvēku priekšā un atrast
iemeslu, lai Viņu apsūdzētu, jo viņi gribēja Jēzu apcietināt un nonāvēt (skat. Jāņa
7:1, 32).

Izlasi Jāņa 8:2–5, pievēršot uzmanību tam, ko darīja rakstu mācītāji un farizeji,
kamēr Jēzus mācīja Jeruzālemes templī.

Saskaņā ar Jāņa 8:6, kāpēc rakstu mācītāji un farizeji atveda laulības pārkāpēju
pie Jēzus?

Elders Brūss R. Makonkijs, Divpadsmit apustuļu kvoruma loceklis, paskaidroja, kā
rakstu mācītāji un farizeji centās izmantot šo gadījumu, lai apsūdzētu Jēzu:

„Jēzus laikā … nāvessodu par laulības pārkāpšanu vairs nepiemēroja. Nāvessodu
nevarēja piespriest bez romiešu vadītāju atļaujas un apstiprinājuma, un, saskaņā
ar romiešu likumu, laulības pārkāpšana netika sodīta ar nāvessodu.

Vedot laulības pārkāpēju pie Jēzus, rakstu mācītāji un farizeji vēlējās Skolotāju
ievilināt lamatās: 1. Ja Viņš būtu piekritis Mozus likumam un teicis, ka viņai ir
jātiek nomētātai ar akmeņiem, Viņš būtu: a) izraisījis cilvēkos dusmas, kuri plaši

atbalstīja soda, kam nebija lielas piekrišanas, atcelšanu; b) rīkojies pretēji valdošajam
civillikumam, atļaujot darīt to, ko romieši aizliedza. 2. Ja Viņš nebūtu piekritis Mozum un teiktu,
ka viņai ir jāsaņem mazāks sods par nomētāšanu ar akmeņiem, Viņš tiktu apsūdzēts par likuma
sagrozīšanu un necieņas izrādīšanu pret svēto, pagātnē piekopto tradīciju” (Doctrinal New
Testament Commentary, 3 sēj. [1965–1973], 1:450–451).

Tā vietā, lai viņiem atbildētu, Glābējs, „pie zemes noliecies, rakstīja ar pirkstu
smiltīs” (Jāņa 8:6).
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Izlasi Jāņa 8:7–8, pievēršot uzmanību
tam, ko Glābējs atbildēja rakstu
mācītājiem un farizejiem.

Ko, tavuprāt, rakstu mācītāji un farizeji
varēja domāt vai just, dzirdot Jēzus
atbildi? ____________________

Kad tie, kuri bija apsūdzējuši sievieti,
dzirdēja Glābēja teikto, viņi sajutās
vainīgi un aizgāja, viņu nesodot (skat.
Jāņa 8:9).

Ko, tavuprāt, juta šī sieviete, kuras grēks
tika atklāts Jēzus un liela ļaužu pūļa
priekšā? Izlasi Jāņa 8:10–11, pievēršot
uzmanību tam, ko Glābējs teica
sievietei, kad visi bija aizgājuši.

Džozefa Smita veiktajā Jāņa 8:11
tulkojumā papildus ir rakstīts: „Un no
tā brīža sieviete slavēja Dievu un ticēja Viņa vārdam” (Džozefa Smita tulkojums,
Jāņa 8:11).

Glābējs neattaisnoja šīs sievietes grēku, bet lika viņai „iet un negrēkot vairs” (Jāņa
8:11). No 11. pantā rakstītā mēs varam mācīties šādu principu: Glābējs mums
izrāda žēlastību, sniedzot iespējas — nožēlot grēkus. Apdomā, kā šis stāsts var
palielināt tavu pārliecību, ka Jēzus Kristus ir žēlastības pilns un laipns un vēlas
piedot tiem, kuri patiesi nožēlo grēkus.

Jāņa 8:12–30
Jēzus māca, ka Viņa Tēvs par Viņu liecina
Iztēlojies kādu krāšņu lietu. Pēc tam aizver acis un neskatoties mēģini uz papīra
lapas uzzīmēt vienkāršu šīs lietas attēlojumu.

Kāds ir tavs zīmējums — salīdzinājumā ar iedomāto lietu?

Ko vēl, papildus zīmēšanai, tu vari izdarīt labāk, ja tu redzi, ko tu dari?

Būdiņu svētku laikā četri lieli, zeltīti kandelabri (ko sauc arī par menorām jeb
svečturiem) apgaismoja tempļa laukumu, kamēr tajā no vēla vakara līdz agram
rītam notika dejas un citi pasākumi. Šie zelta svečturi ne vien sniedza gaismu
svinību laikā, bet arī simbolizēja, ka Israēls ir gaisma tiem, kuri staigā tumsībā.

Izlasi Jāņa 8:12, pievēršot uzmanību tam, ko Jēzus par Sevi paziņoja, mācot
templī — netālu no vietas, kur stāvēja svečturi. Pasvītro izlasīto.

No šī panta mēs varam mācīties, ka Jēzus Kristus ir pasaules Gaisma.
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Lielas menoras apgaismoja tempļa laukumu
Būdiņu svētku laikā.

Pabeidz tālāk sniegto principu,
pamatojoties uz to, ko mēs varam
mācīties no Glābēja teiktā, kas
pierakstīts Jāņa 8:12: Ja mēs sekosim
Glābējam, tad mēs
____________________

1. Savā studiju
dienasgrāmatā atbildi

uz jautājumu: Kā tu izjūti to, ka
Glābējs tev palīdz izvairīties no
staigāšanas garīgā tumsībā?

Vairāki Vecās Derības pravietojumi
norāda uz to, ka Mesija būs gaisma
visām tautām (skat. Jesajas 49:6;
60:1–3). Tādējādi, pasludinot Sevi par
pasaules Gaismu, Jēzus paziņoja, ka
Viņš ir Mesija.

Farizeji nosodīja Jēzu par to, ka Viņš
liecina par Sevi (skat. Jāņa 8:13). Jēzus
paziņoja, ka gan Viņš, gan Viņa Tēvs liecina, ka Glābējs ir Dieva Dēls (skat. Jāņa
8:14–18).

Izlasi Jāņa 8:19, pievēršot uzmanību tam, ko Jēzus teica attiecībā uz farizeju
zināšanām par Debesu Tēvu.

Pamatojoties uz 19. pantā rakstīto, mēs varam mācīties šādu principu: Iepazīstot
Jēzu Kristu, mēs iepazīstam Debesu Tēvu.

Elders Džefrijs R. Holands, Divpadsmit apustuļu kvoruma loceklis, mācīja, kā mēs
varam iepazīt Debesu Tēvu, iepazīstot Viņa Dēlu, Jēzu Kristu:

„Visā, ko Jēzus sacīja un darīja, tai skaitā un jo īpaši ciešot un upurējoties, lai
izpirktu mūsu grēkus, Viņš parādīja, kas un kāds ir Dievs, mūsu Mūžīgais Tēvs, un
to, cik ļoti Viņš rūpējas par Saviem bērniem katrā laikmetā un tautā. Gan vārdos,
gan darbos Jēzus centās atklāt un likt daudz personīgāk sajust Viņa Tēva —
mūsu Debesu Tēva — patieso dabu. …

Pabarojot izsalkušos, dziedinot slimos, aizrādot liekuļiem un aicinot Viņam ticēt,
Kristus mums atklāja, kāds ir Tēvs, — „žēlsirdīgs, līdzcietīgs, lēnprātīgs, iecietīgs un labvēlības
pilns” [Lectures on Faith (1985. g.), 42. lpp.]” („The Grandeur of God”, Ensign vai Liahona,
2003. g. nov., 70., 72. lpp.).

Jāņa 8:21–30 mēs varam lasīt, ka Glābējs brīdināja farizejus, ka viņi nomirs savos
grēkos, ja Viņam neticēs. Viņš arī mācīja, ka Viņš neko nedara no Sevis, bet dara to,
ko Tēvs Viņam ir mācījis.
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Jāņa 8:31–36
Jēzus māca par brīvību no grēka
Vai tev jebkad ir bijuši kādi kustību ierobežojumi, piemēram, vai esi bijis sasiets vai
nespējis tikt ārā no mazas telpas? Kā tu juties? Studējot šo mācību stundas daļu,
pievērs uzmanību lietām, kas garīgi ierobežo, un lietām, kas sniedz garīgu brīvību.

Izlasi Jāņa 8:31–32, pievēršot uzmanību tam, kas, saskaņā ar Glābēja teikto, mums
ir jādara, lai mēs būtu brīvi. Pēc tam, pamatojoties uz to, ko mācījies, aizpildi tukšās
vietas tālāk sniegtajā attēlā:

Elders Brūss R. Makonkijs pastāstīja, kāda veida brīvību mēs varam baudīt, ja
turpinām ievērot Kristus vārdus, kļūstam par Viņa mācekļiem un uzzinām
patiesību: „Mēs varam būt brīvi no velna varas jeb viltus mācības, brīvi no
tieksmēm un iekāres, brīvi no grēka važām, brīvi no ļaunas un amorālas ietekmes,
kā arī no jebkuriem ierobežojumiem un ieslodzījuma varas, un mēs varam būt
brīvi, lai turpinātu dzīvot neierobežotā brīvībā, ko pilnā apmērā var baudīt tikai

paaugstinātas būtnes” (Doctrinal New Testament Commentary, 1:456–457).

Izlasi Jāņa 8:33, pievēršot uzmanību tam, kas, pēc jūdu domām, viņus darīja brīvus.

Jūdi maldīgi ticēja, ka tikai tas vien, ka viņi ir Ābrahāma pēcteči un viņa derības
līdzmantinieki, padara viņus garīgi brīvus. Izlasi Jāņa 8:34–36, pievēršot uzmanību
tam, no kā, saskaņā ar Jēzus teikto, cilvēkiem vajadzētu būt brīviem.

No šiem pantiem mēs varam mācīties, ka, grēkojot un nenožēlojot grēkus, mēs
kļūsim par grēka vergiem. Ko, tavuprāt, nozīmē būt par „grēka vergu” (Jāņa
8:34)? Izpēti

tālāk sniegto shēmu:
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Mūsdienās daudzi cilvēki maldās, ticot, ka, sekojot Kristus vārdam, viņi tiek
ierobežoti, bet, dzīvojot pasaulīgu dzīvesveidu, viņi var justies brīvi. Elders D. Tods
Kristofersons, Divpadsmit apustuļu kvoruma loceklis, mācīja, ka patiess ir tieši
pretējais uzskats:

„Pakļaušanās [Sātana] kārdinājumiem noved pie arvien šaurākām izvēles
iespējām, līdz nepaliek neviena no tām, kā arī noved pie atkarībām, kurām mēs
nespējam pretoties. …

… Pasaulē … [valda uzskats], ka paklausība Dieva likumiem un priekšrakstiem ir
„jūgs” (Almas 30:24, 27). Tad kā gan paklausība un patiesība mūs padara
brīvus? Mēs viegli varam iedomāties dažus praktiskus veidus, kā patiesība dod

mums iespēju darīt to, ko mēs citādi nevarētu darīt, vai izvairīties no nelaimēm, kas mums
citādāk būtu jāpārcieš. …

… Vai kāds apšauba, ka, pateicoties tam, ka Dievam pieder visa gaisma un patiesība, Viņam
pieder arī pilnīga brīvība, lai Viņš varētu būt tas, kas Viņš ir, un varētu darīt visas lietas?

Līdzīgi ir ar mums — kad mūsu izpratne par evaņģēlija mācību un principiem kļūst dziļāka, tāda
kļūst arī mūsu rīcības brīvība. Pirmkārt, mums ir vairāk izvēles iespēju un mēs varam sasniegt
vairāk un saņemt lielākas svētības, patiecoties tam, ka mums ir vairāk likumu, kuriem paklausīt.
Iedomājieties kāpnes — katrs jauns likums vai bauslis, ko mēs apgūstam, ir kā vēl viens
pakāpiens, kas mums dod iespēju pakāpties augstāk. Otrkārt, ja mums ir lielāka izpratne, mēs
varam veikt prātīgākas izvēles, jo mēs daudz skaidrāk spējam saredzēt ne tikai alternatīvas, bet
arī iespējamos iznākumus” („Moral Agency”, Ensign, 2009. g. jūn., 49.–51. lpp.).

2. Brošūrā Jaunatnes morāles stiprināšanai sameklē piemērus tam, kā
paklausība baušļiem un standartiem dara mūs brīvus un kā

nepaklausība noved jūgā. Izvēlies vienu standarta piemēru no brošūras un savā
studiju dienasgrāmatā pārzīmē un aizpildi tālāk sniegto tabulu:
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Standarta piemērs no brošūras Jaunatnes morāles stiprināšanai:

Kā dzīvošana saskaņā ar šo standarta piemēru
padara mūs brīvus?

Kā dzīvošana pretēji šim standartam
noved mūs jūgā?

3. Kāda veida brīvību, kas ir minēta brošūrā Jaunatnes morāles
stiprināšanai, personīgi tu esi pieredzējis, pateicoties tam, ka esi

paklausījis baušļiem un standartiem? Savā studiju dienasgrāmatā uzraksti
vismaz vienu konkrētu veidu, kā tu centīsies būt brīvs, dzīvojot saskaņā ar
Glābēja mācībām.

Jāņa 8:37–59
Jēzus liecina par Savu dievišķumu
Iedomājies kādu cilvēku, kurš, tavuprāt, ļoti līdzinās savam tēvam. Iedomājies kādu
cilvēku, kurš, tavuprāt, ļoti atšķiras no sava tēva.

Jāņa 8:37–50 ir aprakstīts, ka Jēzus Kristus neticīgajiem jūdiem sacīja, ka tāpat, kā
Viņš runā Sava Tēva vārdus, arī viņi dara sava tēva darbus. Aizstāvoties jūdi
apgalvoja, ka viņu tēvs ir Ābrahāms. Tad Glābējs mācīja, ka tie, kuri ir Ābrahāma
bērni, darītu „Ābrahāma darbus” (Jāņa 8:39) un nekad necenstos nogalināt kādu,
kurš māca patiesību. Jēzus šiem jūdiem (farizejiem) norādīja, ka viņu tēvs ir velns.
Viņš paskaidroja, ka tie, kuri pieņem Dieva vārdu, ir no Dieva. Dusmu pilni,
neticīgie jūdi apgalvoja, ka Jēzus ir samarietis (kurus jūdi uzskatīja par zemākās
kārtas cilvēkiem) un ka Viņu ir apsēdis velns.

Izlasi Jāņa 8:51–53, pievēršot uzmanību tam, ko jūdi jautāja Glābējam pēc tam.

Izlasi Jāņa 8:56–58, pievēršot uzmanību Jēzus atbildei uz farizeju jautājumu. Pievērs
uzmanību, ka vārdi „Es Esmu” Jāņa 8:58 ir tie paši, ko Dievs izmantoja Vecās
Derības laikos — „Es Esmu” (skat. 2. Mozus 3:14). (Piezīme: „Es Esmu” nozīmē
Jehova.)

Vārdi „Es Esmu” ir svarīgi, jo tie norāda uz Jehovu un jūdi Vecās Derības laikā pēc
šī vārda atpazina Ābrahāma, Īzāka un Jēkaba Dievu. Nosaucot sevi par „Es Esmu”,
Jēzus paziņoja, ka Viņš ir Vecās Derības Dievs. Tu vari pierakstīt šo mācību savu
Svēto Rakstu lappuses malā, līdzās Jāņa 8:58. Jēzus Kristus ir Jehova, Vecās
Derības Dievs.

Kāpēc, tavuprāt, mums ir svarīgi zināt, ka Jēzus Kristus ir Jehova, Vecās Derības
Dievs? ____________________

Izlasi Jāņa 8:59, pievēršot uzmanību tam, ko jūdi darīja, kad Glābējs paziņoja, ka
Viņš ir Jehova.

Jūdi paņēma akmeņus un vēlējās nogalināt Jēzu, ticot, ka Viņš, pasludinot Sevi par
Jehovu, ir zaimojis Dievu.

4. Savā studiju dienasgrāmatā, zem šīs dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju Jāņa evaņģēlija 8. nodaļu un pabeidzu šo stundu (datums).
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Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu skolotāju:

Atbildes, kas bija jāieraksta attēla tukšajos lauciņos, pamatojoties uz Jāņa 8:31–32: Ja mēs turpināsim dzīvot saskaņā ar Jēzus
Kristus vārdiem, mēs kļūsim par Viņa mācekļiem un zināsim patiesību, kas mūs padarīs brīvus.
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14. DAĻA: 3. DIENA

Jāņa 9. nodaļa
Ievads
Jēzus dziedināja vīru, kas bija neredzīgs no dzimšanas. Farizeji izjautāja šo vīru un
izslēdza viņu no sinagogas, tāpēc ka viņš atteicās nosodīt Jēzu kā grēcinieku par to,
ka Viņš dziedināja sabatā. Glābējs sameklēja šo vīru un vaicāja viņam, kam viņš
ticēja, un šis vīrs pielūdza Jēzu kā Dieva Dēlu.

Jāņa 9:1–7
Jēzus dziedina vīru, kas ir neredzīgs no dzimšanas
Nosakiet dažas dzīves likstas, ar ko saskaras apkārtējie vai cilvēki, kurus tu redzi
savās vietējās ziņās: ____________________

Daži cilvēki vēlas uzzināt, kāpēc Dievs pieļauj, ka dzīves likstas krasi ietekmē viņu
dzīvi. Studējot Jāņa 9:1–5, meklē patiesu principu, kas mums var palīdzēt saprast
iemeslu, kāpēc Dievs pieļauj, ka saskaramies ar dzīves likstām.

Kamēr Jēzus bija Jeruzālemē, Viņš satika kādu vīru, kas bija saskāries ar likstām
kopš dzimšanas. Izlasi Jāņa 9:1–2, meklējot dzīves likstas, ar kurām šis vīrs saskārās.

Ko mācekļi jautāja par šī cilvēka likstu iemeslu?

Daudzi cilvēki Glābēja laikā ticēja, ka dzīves likstas, ar ko cilvēki saskārās, bija viņu
vai viņu vecāku izdarīto grēku sekas. Vai tu domā, ka šis uzskats bija pareizs?
Kāpēc — jā, vai kāpēc — nē?

Izlasi Jāņa 9:3–5, meklējot Glābēja mācības Saviem mācekļiem par šī
cilvēka aklumu.

Ko, tavuprāt, nozīmē tas, ka „Dieva darbiem vajag parādīties viņā”? (Jāņa 9:3).

No Glābēja mācībām šajos pantos mēs uzzinām, ka Dievs var izmantot mūsu
dzīves likstas, lai parādītu Savus darbus un spēku. Citiem vārdiem sakot, lai arī
mūsu dzīves likstām var būt daudzi iemesli, Dievs var izmantot mūsu
izaicinājumus, lai īstenotu Savus taisnīgos nolūkus.

Lai labāk saprastu šo patieso principu, izlasi tālāk doto apgalvojumu, ko teicis
elders Dalins H. Oukss no Divpadsmit apustuļu kvoruma:

„Mēs esam šeit sūtīti, lai tiktu pārbaudīti. Ir vajadzīgs, lai būtu pretstats visās
lietās. Mums ir jāmācās un jāaug, pārvarot pretestību, saskaroties ar
izaicinājumiem un mācot citus rīkoties tāpat. … Tas Kungs ne tikai iesvētīs mūsu
ciešanas mūsu labumam, bet arī izmantos tās, lai svētītu neskaitāmu
cilvēku dzīvi.

Jēzus par šo mācīja, kad Viņš un Viņa mācekļi satika vīru, kas bija dzimis
neredzīgs. [Elders Oukss tad citēja Jāņa 9:2–3.]

Ja skatām dzīvi garīgām acīm, mēs varam redzēt daudzus piemērus tam, kā Dieva darbi tiek
sekmēti caur Viņa bērnu likstām. …
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Kad saprotam šo principu, ka Dievs dāvā mums svētību gūšanas iespējas un svētī mūs caur mūsu
un citu cilvēku likstām, mēs varam saprast, kāpēc Viņš ir pavēlējis mums atkal un atkal
„pateikties Tam Kungam, tavam Dievam, visās lietās” (M&D 59:7)” („Give Thanks in All Things”,
Ensign vai Liahona, 2003. g. maijs, 97.–98. lpp.).

Padomā par likstām, ar kurām esi saskāries vai pašreiz saskaries. Turpinot studēt
Jāņa 9. nodaļu, apdomā to, kā Dievs varētu nodemonstrēt Savus darbus un spēku
caur tevi šo likstu dēļ.

Izlasi Jāņa 9:6–7, meklējot to, kā Dievs parādīja Savus darbus un spēku caur aklā
vīra pieredzi.

Kā tev šķiet, kā šis vīrs jutās, kad pirmo reizi spēja redzēt?

Jāņa 9:8–41
Glābējs sameklē vīru, ko bija dziedinājis, pēc tam, kad farizeji šo vīru bija izdzinuši
Kā rakstīts Jāņa 9:8–15, pēc tam, kad neredzīgais vīrs tika dziedināts, daži cilvēki
strīdējās, vai viņš tiešām bija tas cilvēks, kas bija dzimis neredzīgs. Citi vēlējās
uzzināt, kā viņš tika dziedināts, un atveda viņu pie farizejiem, kuri sāka viņu
izjautāt.

Izpēti Jāņa 9:14, lai noskaidrotu dienu, kurā Glābējs dziedināja neredzīgo vīru.

Kā, tavuprāt, farizeji reaģēja uz to, ka Jēzus dziedināja šo vīru sabatā?

Izlasi Jāņa 9:16, meklējot, ko farizeji nosprieda par Jēzu.

Izlasi Jāņa 9:17, meklējot, kāds bija neredzīgā vīra priekšstats par Jēzu.

Turpinot studēt Jāņa 9. nodaļu, pievērs uzmanību tam, kā mainījās neredzīgā vīra
priekšstats par Glābēju.

Apšaubot to, ka šis vīrs tiešām bija neredzīgs, farizeji atveda un izjautāja viņa
vecākus. Jāņa 9:19–23 mēs uzzinām, ka izjautāšanas laikā viņa vecāki liecināja, ka
viņš bija viņu dēls un bija dzimis neredzīgs, taču viņi apgalvoja, ka nezina, kā viņš
tika dziedināts. Baidoties no tā, ka varētu tikt izslēgti no sinagogas un izraidīti no
kopienas, viņi nevēlējās teikt, ka ticēja, ka Jēzus bija Mesija, tādēļ ierosināja, lai viņu
dēls runā par sevi.

Izlasi Jāņa 9:24–27, 30–33, meklējot šī vīra atbildi farizejiem. Tu vari atzīmēt vārdus,
ko viņš lietoja, lai aizstāvētu Jēzu un liecinātu, ka Viņš bija „no Dieva” (Jāņa 9:33).

1. Savā studiju dienasgrāmatā atbildi uz jautājumiem: Kas tev šķiet
ievērības cienīgs šī vīra atbildēs?

Jāņa 9:34 mēs uzzinām, ka šis vīrs tika izslēgts no draudzes (jādomā, ka no
sinagogas [skat. Jāņa 9:22]) par bezbailīgu Glābēja aizstāvēšanu.

„Sinagogas bija daudzu jūdu kopienu reliģiskie un sociālie centri. Sinagogās jūdi veica garīgo
apmācību un pielūdza Dievu, kā arī izglītojās un sociāli pilnveidojās. Tā kā sinagoga bija tik
būtiska jūdu sabiedrībā, izslēgšana no sinagogas … nozīmēja vairāk par izslēgšanu no reliģiskas
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kopienas un sadraudzības zaudēšanu reliģiskā kopienā. Tas nozīmēja izslēgšanu arī no kultūras
un sociālās dzīves” (Jaunās Derības studenta rokasgrāmata [Baznīcas izglītības sistēmas
rokasgrāmata, 2014. g.], 230. lpp.).

Kāpēc, tavuprāt, šis vīrs bija gatavs palikt uzticīgs tam, ko zināja par Jēzu Kristu, pat
ja tas nozīmēja — izslēgšanu no sinagogas?

Pēc tam, kad šis vīrs tika izslēgts no sinagogas, Glābējs sameklēja viņu un vaicāja,
vai viņš „[ticēja] Cilvēka Dēlam” (Jāņa 9:35). Izlasi Jāņa 9:36–38, meklējot šī vīra
atbildi.

Viņa paziņojums: „Es ticu, Kungs,” un tas, ka viņš „To pielūdza” (Jāņa 9:38), norāda
uz to, ka viņa garīgās acis tika atvērtas un ka viņš atzina Jēzu Kristu par to, kas Viņš
bija, — apsolītais Mesija un Dieva Dēls.

No šī stāsta mēs uzzinām, ka, paliekot uzticīgiem tam, ko zinām, neskatoties uz
pretestību, mūsu liecības kļūs stiprākas. Ar laiku mūsu liecības kļūs vēl
spēcīgākas.

2. Savā studiju dienasgrāmatā atbildi uz jautājumiem:

a. Kāpēc, tavuprāt, mūsu liecības tiek stiprinātas, kad esam izturējuši
pretestību vai ticības pārbaudījumus?

b. Kā tava liecība ir tikusi stiprināta, kad tu uzticīgi izturēji pretestību?

Lai atklātu vēl vienu principu šajā stāstā, daļēji aizver acis, lai varētu redzēt tikai
nedaudz gaismas. Tad atver tās līdz pusei. Tad atver tās plati līdz galam. Ievēro, kā
katrā gadījumā mainās tava redze.

Atceries, ka neredzīgā vīra fiziskā redze kļuva skaidra, kad Jēzus bija viņu
dziedinājis. Izlasi Jāņa 9:11, 17, 33, 35–38, meklējot frāzes, kas raksturo šī vīra
briestošo, garīgo redzi jeb sapratni par to, kas Jēzus ir.

Sākumā viņš runāja par Jēzu kā par „cilvēk[u], kuru sauc Jēzus” (Jāņa 9:11), vēlāk
viņš atsaucās uz Viņu kā uz „pravieti” (Jāņa 9:17) un aizstāvēja Viņu, sakot, ka Viņš
bija „no Dieva” (Jāņa 9:33). Ar laiku viņa garīgā redze kļuva skaidrāka, līdz viņš
beidzot redzēja, ka Jēzus Kristus bija apsolītais Mesija un Dieva Dēls.

Kāpēc, tavuprāt, viņa skatījums un sapratne par Glābēju kļuva skaidrāka? Kā viņš
izrādīja ticību Jēzum Kristum visa pieredzētā laikā?

Runājot par šī vīra pieredzēto, prezidents Hovards V. Hanters mācīja: „Redze tika
dāvāta divreiz — vienreiz, lai izlabotu iedzimtu trūkumu [fizisku trūkumu kopš
dzimšanas], un otrreiz, lai skatītu ķēniņu Ķēniņu, pirms Viņš uzkāpa debesīs uz
Savu mūžīgo troni. Jēzus bija dāvājis abas redzes iespējas — laicīgo un garīgo.
Viņš bija iespīdinājis Savu gaismu tumšā vietā, un šis vīrs, līdzīgi daudziem citiem
tajā laikā, tāpat kā mūsdienās, pieņēma šo gaismu un redzēja” („The God That

Doest Wonders”, Ensign, 1989. g. maijs, 16.–17. lpp.).
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No šī stāsta mēs mācāmies, ka, pielietojot ticību Jēzum Kristum, mūsu garīgā
redze un sapratne kļūst skaidrāka.

Kāpēc, tavuprāt, ticības izrādīšana ir nepieciešama, lai skaidrāk redzētu un saprastu
garīgo patiesību?

Daži farizeji stāvēja turpat tuvumā, kad šis vīrs redzēja un pielūdza Jēzu kā Dieva
Dēlu. Izlasi Jāņa 9:39–41, meklējot, ko Glābējs mācīja par aklumu.

Atbildot uz farizeju jautājumu: „Mēs taču neesam akli?” (Jāņa 9:40), „Glābējs izmantoja
metaforu, mācot, ka cilvēkiem, kas bija „akli”, — tiem, kas nezināja, kas Viņš bija, — „nebūtu
grēka” (Jāņa 9:41). No otras puses, cilvēki, kuri varēja „redzēt”, — tie, kas bija saņēmuši
pietiekami daudz liecību par Glābēju un Viņa dievišķo misiju, ka viņiem būtu bijis jāzina, kas Viņš
bija, — būs atbildīgi par savu rīcību. Farizeji piederēja pie tiem, kuri varēja „redzēt”, un tādēļ
viņu „grēks paliek”. Garīgā ziņā viņi izvēlējās būt akli, tāpēc ka atteicās atzīt Jēzu par Dieva
Dēlu, neskatoties uz daudzajām liecībām, ko bija saņēmuši” (Jaunās Derības studenta
rokasgrāmata, 231. lpp.).

3. Apskati pēdējos divus principus, ko apguvi šajā stundā, un apdomā,
kā tos varētu pielietot savā dzīvē. Savā studiju dienasgrāmatā

uzraksti mērķus, kā pielietosi šos principus. Lūdz pēc vadības, lai sasniegtu
savus mērķus.

4. Savā studiju dienasgrāmatā, zem šīs dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es izstudēju Jāņa 9. nodaļu un pabeidzu šo stundu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu skolotāju:
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14. DAĻA: 4. DIENA

Jāņa 10. nodaļa
Ievads
Jēzus mācīja, ka Viņš ir labais gans un ka Viņš atdos Savu dzīvību par Savām avīm.
Daži cilvēki apsūdzēja Viņu zaimošanā par to, ka Viņš pasludināja Sevi par
Dieva Dēlu.

Jāņa 10:1–24
Jēzus māca, ka Viņš ir labais gans un ka Viņš atdos Savu dzīvību par Saviem ļaudīm
Ja tev aizsietu acis un lūgtu atpazīt savas ģimenes locekļus vai dažus tuvus draugus,
aptaustot viņu sejas, vai tu domā, ka spētu viņus atpazīt? Ja tavai mātei aizsietu
acis, vai domā, ka viņa spētu atpazīt visus savus bērnus, aptaustot tikai viņu sejas?

Kādam ganam Tuvajos Austrumos reiz pajautāja, cik labi viņš pazina savas avis. Viņš atbildēja:
„Ja jūs aizsietu man acis un atvestu jebkuru no manām avīm, un ļautu man tikai pielikt roku tās
purniņam, es vienā mirklī varētu pateikt, vai tā ir mana vai nav” (citēts no G. M. Mackie, Bible
Manners and Customs [n.d.], 35. lpp.).

Ja tu būtu gans, kas, tavuprāt, būtu nepieciešams, lai atpazītu avis savā
ganāmpulkā, tāpat kā šis gans to spēja?

1. Izlasi Jāņa 10:14 un padomā, kāpēc Jēzus sauca Sevi par labo ganu.
Savā studiju dienasgrāmatā uzraksti šādu apgalvojumu: Jēzus Kristus

ir labais gans. Studējot Jāņa 10. nodaļu, meklē patiesus principus, kas mums
māca, kā Glābējs ir mūsu labais gans. Uzraksti šos principus zem šī
apgalvojuma savā studiju dienasgrāmatā.

Tie, kas klausījās Jēzus mācībās, kas pierakstītas Jāņa 10. nodaļā, zināja par avīm,
ganiem un aitu aplokiem. Glābēja laikā gani vadīja savus ganāmpulkus pie barības,
ūdens un uz patvērumu dienas laikā. Naktī vairāki gani sadzina savus ganāmpulkus
kopīgā aplokā. Aploks ir ala vai iežogojums, ko ieskauj akmens sienas, uz kurām
izvietoti asi ērkšķi, lai neļautu savvaļas dzīvniekiem un zagļiem iekļūt aplokā.

Izlasi Jāņa 10:1–5, meklējot, ko dara
labs gans. Atrasto uzraksti zem
apgalvojuma „Jēzus Kristus ir labais
gans” savā studiju dienasgrāmatā.

Jāņa 10:3 ir aprakstīts, ka katrs gans
iegāja pa durvīm un sauca savas avis
vārdā. No aploka viņam sekoja tikai
viņa ganāmpulka avis, un citas avis
palika aplokā.

Kāpēc avis sekoja tikai savam ganam?

Ņem vērā, kā 1. un 5. pantā Glābējs nosauca tos, kas centās iekļūt aplokā kā citādi,
nevis pa durvīm?
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Var būt noderīgi pieminēt, ka farizeji bija to cilvēku vidū, uz kuriem Jēzus runāja
(skat. Jāņa 9:40). Kā daudzi farizeji līdzinājās zagļiem, laupītājiem un svešiniekiem?

Jāņa 10:6 mēs uzzinām, ka farizeji nesaprata Jēzus mācīto. Izlasi Jāņa 10:7–10,
meklējot, kā Glābējs sāka paskaidrot aitu aploka simbolismu.

Ņem vērā, ka Džozefa Smita tulkojumā ir precizēts, ko Jēzus teica 7. un 8. pantā:

„Patiesi, patiesi Es jums saku: Es esmu durvis uz avju aploku.

Visi, kas priekš Manis nākuši, kas par Mani neliecināja, ir zagļi un laupītāji; bet avis
viņus nav klausījušas” (Džozefa Smita tulkojums, Jāņa 10:7–8).

Ko, tavuprāt, Glābējs domāja, kad teica: „Es esmu durvis” 7. un 9. pantā?

Gani Israēlā stāvēja pie aploka ieejas un pārbaudīja katru avi, kas tajā iegāja, un pēc vajadzības
apkopa brūces. Kad avis uz nakti bija sadzītas iežogojumā, gans apgūlās ieejā, to aizšķērsojot, lai
plēsēji vai zagļi nevarētu avīm kaitēt” (Jaunās Derības studenta rokasgrāmata [Baznīcas izglītības
sistēmas rokasgrāmata, 2014. g.], 231.–232. lpp.).

Kā šo ganu rīcība līdzinās tam, ko Glābējs dara mūsu labā?

Kādā ziņā, tavuprāt, Glābējs dod „dzīvīb[u] un pārpilnīb[u]” (Jāņa 10:10) tiem, kas
Viņam seko?

Izlasi Jāņa 10:11–15, meklējot, ko vēl, saskaņā ar Glābēja teikto, labi gani dara.
(Derētais gans ir kāds, kura galvenais motīvs ir saņemt samaksu par savu darbu.)
To, ko esi uzzinājis par labajiem ganiem, uzraksti zem apgalvojuma „Jēzus Kristus ir
labais gans” savā studiju dienasgrāmatā.

Pievērs uzmanību Jāņa 10:11, 13, 15, ko labais gans ir gatavs darīt, bet savukārt
derētais gans nav gatavs darīt.

Jāņa 10:11–15 mums ir mācīts, ka, būdams labais gans, Jēzus Kristus pazīst
katru no mums un atdeva Savu dzīvību par mums. Šo principu uzraksti zem
apgalvojuma „Jēzus Kristus ir labais gans” savā studiju dienasgrāmatā.

2. Atceries, ko Tuvo Austrumu gans teica par to, cik labi viņš pazīst
katru savu avi, un atbildi uz tālāk dotajiem jautājumiem jaunā

lapā — savā studiju dienasgrāmatā:

a. Cik labi, tavuprāt, Glābējs pazīst tevi? Kāpēc, tavuprāt, to ir svarīgi saprast?

b. Kā tavu ikdienas rīcību var ietekmēt izpratne par to, ka Glābējs tevi pazīst un
bija gatavs atdot Savu dzīvību par tevi?

Pēc tam, kad Glābējs bija mācījis, ka Viņš bija gatavs atdot Savu dzīvību par mums,
Viņš norādīja uz kaut ko citu, ko Viņš izdarīs. Izlasi Jāņa 10:16, meklējot, ko vēl
Glābējs teica, ka izdarīs Savu avju labā (tas ir, Savai tautai).

Jāņa 10:16 Glābējs mācīja jūdiem Jeruzālemē, ka Viņš apmeklēs Dieva bērnus citās
zemēs, mācīs viņiem Savu evaņģēliju un atvedīs tos Savā aplokā (Savā Baznīcā).
Mormona Grāmatā ir dots vairāk informācijas par šo pantu. Izlasi 3. Nefija
15:14–24 un apsver iespēju uzrakstīt šos pantus kā norādi savos Svētajos Rakstos,
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līdzās Jāņa 10:16. Tu vari arī uzrakstīt norādi uz Jāņa 10:16 — līdzās 3. Nefija
15:14–24.

3. Savā studiju dienasgrāmatā atbildi uz jautājumu: Kā šie panti
Mormona Grāmatā mums palīdz labāk saprast Jāņa 10:16?

Izlasi Jāņa 10:17–18, meklējot doktrīnu par Glābēju.

Pabeidz tālāk doto frāzi, lai izteiktu šo doktrīnu: Kā burtiskajam Dieva Dēlam —
Jēzum Kristum bija vara ____________________. Tu vari atzīmēt vārdus šajos
pantos, kas māca šo doktrīnu.

No Savas mātes, Marijas, kas bija mirstīga sieviete, Jēzus mantoja mirstību, tajā
skaitā spēju — nomirt. No Elohima, Sava dievišķā Tēva, Viņš iemantoja nemirstību
un spēku dzīvot mūžīgi. Tādējādi Viņš bija iemantojis spēju nomirt un atkal
augšāmcelties. Tas bija nepieciešams, lai Jēzus spētu paveikt Izpirkšanu.

Jāņa 10:19–24 mēs uzzinām, ka pēc tam, kad Glābējs šo bija mācījis, ļaužu viedoklis
par to, kas Jēzus ir, dalījās. Viņi uzrunāja Jēzu templī un spieda Viņu pateikt, ka
Viņš tiešām ir Kristus jeb Mesija.

Jāņa 10:25–42
Jēzus pasludina, ka Viņš ir Dieva Dēls
Padomā par dažiem cilvēkiem, ar kuriem saskaries katru dienu, un mēģini
atcerēties, kā skan viņu balsis. Kāpēc dažas balsis tev ir vieglāk atpazīt nekā citas?

Izlasi Jāņa 10:25–27, meklējot Glābēja atbildi uz ļaužu prasību — pateikt, vai Viņš ir
Kristus? Tu vari atzīmēt, kas nosaka to, vai kāds pieder pie Glābēja avīm.

Kā rakstīts Jāņa 10:28–30, Jēzus runāja par Savu Tēvu un liecināja: „Es un Tēvs, mēs
esam viens” (Jāņa 10:30).

Prezidents Džozefs F. Smits šādi paskaidroja, kā Viņi ir viens: „Jēzus un Viņa Tēvs
… ir viens zināšanās, patiesībā, gudrībā, sapratnē un nolūkā; tieši tā, kā Kungs
Jēzus mudināja Savus mācekļus būt vienam ar Viņu un būt Viņā, lai Viņš varētu
būt viņos. Es šādi saprotu Jēzus teikto un nevis tā, kā to daži cilvēki izskaidro, ka
Kristus un Viņa Tēvs ir viena persona. Es paziņoju jums, ka Viņi nav viena
persona, bet gan divas personas, divi atdalīti un atsevišķi ķermeņi, un tik

atšķirīgi, cik atšķirīgs ir jebkurš tēvs un dēls” (Teachings of Presidents of the Church: Joseph F.
Smith [1998. g.], 357. lpp.).

Izlasi Jāņa 10:28–30, meklējot svētību, kas tiks dota tiem, kas dzird Glābēja balsi un
seko Viņam.

Šie panti mums māca — ja mēs atpazīsim labā gana balsi un sekosim Viņam,
Viņš mūs vadīs uz mūžīgo dzīvi. Uzraksti šo principu savā studiju
dienasgrāmatā — zem uzraksta „Jēzus Kristus ir Labais Gans”. Tu vari pierakstīt šo
principu arī savos Svētajos Rakstos, līdzās Jāņa 10:27–28.

Izlasi tālāk dotās rakstvietas, meklējot, kā tās palīdz tev saprast šo principu: Ēnosa
1:4–8; Mācības un Derību 1:38; 8:2–3; 18:34–36.
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Apdomā katru no šeit minētajiem
jautājumiem:

• Ko tu esi darījis, lai labāk iepazītu
Glābēja balsi?

• Ko tu vari darīt, lai labāk iepazītu
Glābēja balsi?

• Kādus pamudinājumus tu esi
saņēmis savā dzīvē, lai labāk sekotu
Glābējam?

Uz atsevišķas papīra lapas uzraksti vai nu (1) mērķi — rūpīgāk uzklausīt Glābēja
balsi, un konkrētus veidus, kā tu to darīsi, vai (2) mērķi — labāk sekot Viņa balsij
un to, kā tu to plāno darīt. Noliec savu mērķi tur, kur tu to redzēsi, lai sev
atgādinātu par strādāšanu pie tā sasniegšanas.

Jāņa 10:31–42 ir rakstīts, ka pēc tam, kad Glābējs bija liecinājis par saikni starp Sevi
un Savu Tēvu, farizeji centās Viņu nomētāt akmeņiem par zaimošanu. Tomēr
Glābējs atbildēja saviem apsūdzētājiem, citējot Psalmu 82:6, kas skan šādi: „Es
teicu: „Jūs esat dievi un visi esat Visuaugstākā dēli!”” (skat. Jāņa 10:34). Tad Glābējs
pajautāja jūdiem, kāpēc viņi apsūdzēja Viņu zaimošanā par to, ka Viņš teica, ka ir
Dieva Dēls, norādot, ka Svētie Raksti saka, ka mēs visi esam Dieva bērni un paši
varam būt dievi. Viņš mudināja viņus ticēt Viņam un Viņa darbiem, kas liecināja par
Viņu un Tēvu, kas Viņu bija sūtījis.

4. Savā studiju dienasgrāmatā, zem šīs dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es izstudēju Jāņa 10. nodaļu un pabeidzu šo stundu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu skolotāju:
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15. DAĻA: 1. DIENA

Jāņa 11. nodaļa
Ievads
Marija un Marta nosūtīja ziņu Jēzum, ka viņu brālis Lācars bija slims. Jēzus atlika
Savu atnākšanu un ieradās četras dienas pēc Lācara nāves. Mīlestībā un līdzjūtībā
Jēzus uzcēla Lācaru no mirušajiem. Šis dramatiskais dievišķā spēka attēlojums
uzsvērti parādīja, ka Jēzus bija Mesija un ka Viņam bija vara pār nāvi. Uzzinājuši
par šo brīnumu, augstie priesteri un farizeji sāka perināt plānus, kā nogalināt Jēzu
un Lācaru.

Jāņa 11:1–46
Jēzus uzceļ Lācaru no miroņiem

1. Padomā par kādu pārbaudījumu vai izaicinājumu, ar ko tu (vai kāds,
ko pazīsti) esi saskāries agrāk vai saskaries pašreiz. Pēc tam savā

studiju dienasgrāmatā atbildi uz šādiem jautājumiem:

a. Kā cilvēku ticība Dievam var tikt iespaidota, kad viņi savā dzīvē saskaras ar
pārbaudījumiem un izaicinājumiem?

b. Kāpēc daži cilvēki izvēlas atsacīties no savas ticības Dievam savu
pārbaudījumu vai izaicinājumu dēļ?

Studējot Jāņa 11. nodaļu, meklē patiesus principus, kas tev var palīdzēt vairot savu
ticību Dievam, kad saskaries ar pārbaudījumiem un izaicinājumiem.

Izlasi Jāņa 11:1–3, meklējot pārbaudījumu, ar ko saskārās daži Jēzus draugi.

Kāpēc, tavuprāt, Lācara māsas nosūtīja ziņu par viņa slimību Jēzum?

Jēzus tad atradās Betabarā, Perejā (skat. Jāņa 1:28; 10:40), kas bija aptuveni vienas
dienas gājumā uz austrumiem no Betānijas. Tādējādi ziņas nosūtīšana Jēzum būtu
prasījusi vismaz vienu dienu, un Jēzus ierašanās Betānijā būtu prasījusi vēl
vienu dienu.

Izlasi Jāņa 11:4–7, meklējot, kā Jēzus reaģēja, uzzinot par Lācara slimību.

Zinot to, ka Jēzus mīlēja Martu, Mariju un Lācaru, mācekļi varēja sagaidīt, ka Jēzus
nekavējoties dosies uz Betāniju, lai dziedinātu Lācaru. Vai varbūt Jēzus būtu runājis
un dziedinājis Lācaru no tālienes, kā Viņš to izdarīja ķēniņa galma vīra dēla labā
(skat. Jāņa 4:46–53). Tomēr Jēzus divas dienas uzkavējās Perejā.

Saskaņā ar Jāņa 11:4, kam, atbilstoši Jēzus teiktajam, kalpos Lācara slimība?

Jāņa 11:8–10 mēs uzzinām, ka daži mācekļi ieteica Jēzum neatgriezties Jūdejā, kur
atradās Betānija, tāpēc ka jūdu vadītāji no tā apgabala centās Viņu nogalināt.
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Elders Brūss R. Makonkijs no Divpadsmit apustuļu kvoruma šādi paskaidroja
Glābēja atbildi, kas pierakstīta Jāņa 11:9–10: „Neapšaubāmi Jēzus būtu gājis uz
Jūdeju, neskatoties uz nāves draudiem, kas Viņu tur sagaidīja. [Šajos pantos
Jēzus mācīja:] „Lai arī šī ir manas dzīves vienpadsmitā stunda, tomēr dienā ir
divpadsmit stundas, un šajā atvēlētajā laika posmā es darīšu man uzticēto darbu
bez stomīšanās vai minstināšanās. Šis laiks man ir dots, lai es paveiktu savu

darbu. Es nevaru gaidīt līdz naktij, kad pretestība varbūt norims. Cilvēks, kurš izvairās no saviem
pienākumiem un atliek savus darbus līdz naktij, maldīsies tumsā un cietīs neveiksmi savā
darbā”” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 sēj. [1965–1973], 1:531).

Izlasi Jāņa 11:11–15, meklējot, ko Jēzus teica par Lācara stāvokli.

Tu vari atzīmēt Glābēja teikto par to, kāpēc Viņš priecājās, ka nebija klāt, lai
dziedinātu Lācaru no viņa slimības, — „lai jūs ticētu” (Jāņa 11:15). Viņš norādīja, ka
tas, ko darīs Betānijā, palīdzēs Viņa mācekļiem vairot savu ticību Viņam.

Jāņa 11:16 apustulis Toms mudināja citus mācekļus pievienoties viņam, dodoties ar
Jēzu uz Jūdeju, pat ja tas nozīmēja došanos nāvē ar Viņu.

Izlasi Jāņa 11:17, meklējot, cik ilgi Lācars bija miris, kad Jēzus ieradās Betānijā.

Elders Makonkijs paskaidroja, cik zīmīgi bija tas, ka Lācars bija miris četras dienas: „Ķermeņa
sadalīšanās jau bija sākusies; nāve nenoliedzami bija konstatēta jau labu laiku atpakaļ. …
Jūdiem četru dienu termiņš bija īpaši nozīmīgs; viņu vidū valdīja uzskats, ka ceturtajā dienā
cilvēka gars ir galīgi un neatsaucami atstājis apkārtni, kur atradās mirušā mirstīgās atliekas”
(Doctrinal New Testament Commentary, 1:533).

Ja tu būtu Martas vai Marijas vietā, ko tu būtu domājis vai jutis, kad Jēzus neieradās,
līdz Lācars nebija miris četras dienas?

Izlasi Jāņa 11:18–27, lai atklātu, kā Marta izturējās šī pārbaudījuma laikā. Tu vari
atzīmēt izteikumus, kas parāda Martas izvēli, — izrādīt ticību Jēzum Kristum šī
pārbaudījuma laikā. Padomā par katru atrasto izteikumu un to, kas tajos uz tevi
atstāj vislielāko iespaidu.

No Martas piemēra mēs mācāmies, ka savu pārbaudījumu laikā varam
izvēlēties izrādīt ticību Jēzum Kristum.

Tālāk dotajā apgalvojumā, ko teicis elders Dalins H. Oukss no Divpadsmit apustuļu
kvoruma, sameklē, kas no mums tiek prasīts, kad izrādām ticību Jēzum Kristum:

„Pirmais evaņģēlija princips ir ticība Tam Kungam, Jēzum Kristum. Ticība nozīmē
paļāvību — paļāvību uz Dieva gribu, paļāvību uz Viņa rīcību un paļāvību uz Viņa
laiku. Mums nebūtu jāmēģina uzspiest Viņam savu laiku. …

Patiešām, mums nevar būt patiesa ticība Tam Kungam, ja mums nav pilnīgas
paļāvības Tā Kunga gribai un Tā Kunga laikam” („Timing”, Ensign, 2003. g.
okt., 12. lpp.).
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2. Savā studiju dienasgrāmatā atbildi uz šādiem jautājumiem:

a. Kāpēc, tavuprāt, mums ir svarīgi izrādīt ticību Tā Kunga gribai un Viņa
laikam, kad saskaramies ar pārbaudījumiem?

b. Kā tu izvēlies izrādīt ticību savos pašreizējos pārbaudījumos? (Vai kā tu
izvēlēsies izrādīt ticību, kad saskarsies ar pārbaudījumiem?)

Pārskati Jāņa 11:25–26, meklējot patiesus principus, ko varam uzzināt no Glābēja
mācītā Martai. Var būt noderīgi zināt, ka frāze „nemirs nemūžam” 26. pantā
attiecas uz otro nāvi jeb padzīšanu no Dieva valstības un klātbūtnes, kas nekad
nebūs jāpiedzīvo.

Tālāk doti divi patiesi principi, ko uzzinām no Glābēja vārdiem: Jēzus Kristus ir
augšāmcelšanās un dzīvība. Ja mēs ticam Jēzum Kristum, mēs varam
iemantot mūžīgo dzīvi.

Izlasi Jāņa 11:28–37, meklējot, ko Marija teica Jēzum un kā Viņš atbildēja. Ievēro, ka
frāze sirdī (garā) aizgrābts, kā tā lietota 33. un 38. pantā, nozīmē — būt bēdīgam vai
noskumušam.

Kā Marijas teiktais 32. pantā atspoguļo viņas ticību Glābējam?

Apdomā Jāņa 11:35. Kāpēc, tavuprāt, Jēzus raudāja?

Izlasi Jāņa 11:38–46, meklējot, ko Glābējs izdarīja, kad bija raudājis ar Mariju
un Martu.

Ņem vērā, ka Lācars netika augšāmcelts no mirušajiem nemirstīgā stāvoklī. Viņa
garīgais ķermenis tika atgriezts viņa fiziskajā ķermenī, taču viņa fiziskais ķermenis
joprojām bija mirstīgs un pakļauts nāvei.

Elders Makonkijs mācīja par svarīgu nolūku, ko Glābējs piepildīja, uzceļot Lācaru
no mirušajiem: „Viņš sagatavojās tam, lai pārliecinoši paustu vienu no Savām
dižākajām mācībām: ka Viņš bija augšāmcelšanās un dzīvība, ka nemirstība un
mūžīgā dzīve iegūstama, pateicoties Viņam, un ka tie, kas ticēja un paklausīja
Viņa vārdiem, nekad nemirs garīgi” (Doctrinal New Testament
Commentary, 1:531).

Kā šis brīnums vēstīja par Glābēja augšāmcelšanos un atklāja Viņa varu pār nāvi?
Kā mēs varam tikt svētīti, saprotot Glābēja spēku — dāvāt nemirstību un
mūžīgo dzīvi?

Pievērs uzmanību Jāņa 11:40, ka Jēzus atgādināja Martai, ka tad, ja viņa ticēs, viņa
redzēs Dieva varenību. Padomā par to, kā Marta un Marija nodemonstrēja ticību
Jēzum Kristum šī pārbaudījuma laikā. Atceries, ka sākotnēji viņas nodemonstrēja
ticību Jēzum Kristum, nosūtot Viņam ziņu, kad Lācars bija slims, un viņas turpināja
ticēt Viņam un paļauties uz Viņu pat pēc Lācara nāves.

No Jāņa 11. nodaļas mēs uzzinām, ka tad, ja izvēlēsimies izrādīt ticību Jēzum
Kristum savu pārbaudījumu laikā, tad mūsu ticība Viņam tiks apstiprināta
un stiprināta. Svarīgi ir atcerēties, ka, tāpat kā tas notika ar Martu un Mariju, šāds
mūsu ticības apstiprinājums nāks saskaņā ar Tā Kunga gudrību un Tā Kunga laikā.
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Kā Lācara atdzīvināšana pēc tam, kad viņš bija miris četras dienas, apstiprināja un
stiprināja ne tikai Martas un Marijas ticību Glābējam, bet arī Viņa mācekļu ticību?

3. Savā studiju dienasgrāmatā atbildi uz vienu vai abiem tālāk
dotajiem jautājumiem:

a. Kāda pārbaudījuma laikā tu izvēlējies izrādīt ticību Jēzum Kristum, un kā
tava ticība Viņam tika apstiprināta un stiprināta šīs izvēles rezultātā?

b. Ko tu darīsi, lai palīdzētu sev izvēlēties — izrādīt ticību Jēzum Kristum
pārbaudījumos, ar kuriem saskaries vai varētu saskarties?

Jāņa 11:47–57
Augstie priesteri un farizeji apspriežas, lai nogalinātu Jēzu
Lācara uzcelšana no mirušajiem apliecināja to, ka Jēzum bija vara pār nāvi. Izlasi
Jāņa 11:47–48, meklējot, kā augstie priesteri un farizeji atsaucās uz ziņu par to, ka
Jēzus uzcēla Lācaru no mirušajiem.

Kā rakstīts Jāņa 11:49–57, Kajafa, tā gada augstais priesteris, atbalstīja Jēzus
nogalināšanu, lai nepieļautu to, ka romieši atņemtu viņiem „zemi un tautu” (Jāņa
11:48). „Viltus priesterību un nekrietnību dēļ” (2. Nefija 10:5) jūdu vadītāji nevēlējās
zaudēt savu ietekmīgo stāvokli savā tautā. Viņi nolēma Jēzu nogalināt un pavēlēja,
lai tie, kas zināja Viņa atrašanās vietu, paziņotu to viņiem, lai Viņu varētu
apcietināt.

4. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, zem šīs dienas
uzdevumiem, ieraksti:

Es izstudēju Jāņa 11. nodaļu un pabeidzu šo stundu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu skolotāju:
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15. DAĻA: 2. DIENA

Jāņa 12. nodaļa
Ievads
Marija no Betānijas, Martas un Lācara māsa, iesvaidīja Jēzus kājas, kas simbolizēja
Viņa gaidāmo nāvi un apbedīšanu. Nākamajā dienā Jēzus triumfāli iegāja
Jeruzālemē un pareģoja Savu nāvi. Neskatoties uz Viņa veiktajiem brīnumiem, daži
cilvēki neticēja, ka Viņš bija Glābējs, apsolītais Mesija. Viņš mācīja par sekām, kas
rodas, ja cilvēks tic Viņam vai netic Viņam.

Jāņa 12:1–19
Marija iesvaida Jēzus kājas, un Jēzus triumfāli ieiet Jeruzālemē

1. Savā studiju dienasgrāmatā uzzīmē vienu no Glābēja veiktajiem
brīnumiem vai uzraksti par to, kā tas ir pierakstīts Jaunajā Derībā.

Apdomā, kā šāda brīnuma pieredzēšana varētu ietekmēt tavu ticību Glābējam.

Studējot Jāņa 12. nodaļu, meklē to, kā cilvēki dažādi atsaucās uz Glābēja veiktajiem
brīnumiem, kā arī meklē patiesus principus, kas var palīdzēt mums saprast viņu
atbildes.

Jāņa 12:1–9 mēs lasām, ka sešas dienas pirms Pashā Jēzus ar dažiem draugiem
vakariņoja Betānijā, mazā pilsētā netālu no Jeruzālemes. Marija, Martas un Lācara
māsa, iesvaidīja Jēzus kājas ar dārgu eļļu. Jūda Iskariots iebilda pret to, kā šī eļļa tika
izmantota, sakot, ka naudu varēja izdalīt trūcīgajiem (skat. Jāņa 12:4–5). Taču viņa
patiesie motīvi bija „nevis tāpēc, ka viņam rūpēja nabagi, bet tāpēc, ka viņš bija
zaglis un, naudas maku turēdams, piesavinājās saziedoto” (Jāņa 12:6). Frāze
„naudas maku turēdams” attiecas uz Jūdas lomu kā uz mantzini tiem, kas ceļoja
kopā ar Glābēju.

Daudzi cilvēki dzirdēja, ka Jēzus bija Betānijā, un atnāca, lai redzētu Viņu un
Lācaru, ko Viņš iepriekš bija uzcēlis no mirušajiem. Atceries, ka tāpēc, ka Jēzus
atdzīvināja Lācaru, Jūdu vadītāji sāka plānot, kā nogalināt Jēzu.

Izlasi Jāņa 12:10–11, meklējot, ko augstie priesteri vēlējās nodarīt Lācaram.

Kāpēc augstie priesteri vēlējās nogalināt Lācaru?

Augstie priesteri vēlējās nogalināt Lācaru, lai iznīcinātu pierādījumus par Glābēja
paveikto brīnumu. Kā tu raksturotu cilvēku, kuri pieredzēja to vai uzzināja par to,
kā Jēzus uzmodināja Lācaru no mirušajiem, atšķirīgo reakciju?
____________________

Jāņa 12:12–16 mēs uzzinām, ka nākamajā dienā pēc tam, kad Marija bija iesvaidījusi
Jēzus kājas, Viņš triumfāli iegāja Jeruzālemē. Izlasi Jāņa 12:17–19, meklējot, ko
cilvēki, kas bija dzirdējuši par to, ka Jēzus uzmodināja Lācaru no mirušajiem,
izdarīja tad, kad Jēzus triumfāli iegāja Jeruzālemē.

Pievērs uzmanību 19. pantā farizeju atbildei uz notiekošo. Viņi sajuta, ka viņu
pūliņi cilvēku atturēšanā no sekošanas Jēzum nebija sekmīgi. Kāpēc, tavuprāt, daži
cilvēki, kas dzirdēja par Jēzus brīnumiem, ticēja un sekoja Viņam, kamēr citi
izvēlējās noraidīt Viņu?

290



Jāņa 12:20–36
Jēzus pareģo Savu nāvi
Jāņa 12:20–22 mēs uzzinām, ka „daži grieķi” (Jāņa 12:20), kas, iespējams, bija
pievērsti jūdaismam un bija atnākuši uz Jeruzālemi, lai svinētu Pashā, lūdza iespēju
satikt Jēzu. Kad Jēzus uzzināja par viņu lūgumu, Viņš mācīja par Savām
gaidāmajām ciešanām, nāvi un Augšāmcelšanos.

Izlasi Jāņa 12:23–24, meklējot, ko Jēzus mācīja par Savu nāvi. Tu vari atzīmēt
atrasto.

Glābēja atsaukšanās uz „kviešu graudu”, kam ir „[jā]krīt zemē un [jā]mirst” (Jāņa
12:24), lai tas varētu nest daudz augļu, bija metafora par Viņa uzvaru pār nāvi un
grēku. Izpirkšana, kuru Viņš gatavojās paveikt, ļautu visiem cilvēkiem
augšāmcelties, un tā atnestu mūžīgo dzīvi visiem tiem, kas Viņam ticētu, nožēlotu
grēkus un paklausītu Viņa baušļiem. Jāņa 12:25–26 mēs lasām, ka Tas Kungs
mudināja visus cilvēkus zaudēt sevi kalpošanā Viņam.

Jāņa 12:27–31 mēs uzzinām, ka, sajūtot Savu gaidāmo ciešanu smagumu, Jēzus
nolēma turpināt iesākto un izpildīt Savu nodomu. Viņš lūdza, lai Tēva vārds tiktu
pagodināts, un tie, kas Viņā klausījās, sadzirdēja balsi liecinām, ka tas tiks
pagodināts. Tēva teiktais atspoguļoja Viņa pilnīgo uzticēšanos Savam Dēlam, ka
Viņš paveiks Izpirkšanu.

Izlasi Jāņa 12:32–33, meklējot Glābēja teikto par to, kādā nāvē Viņam būs jāmirst
un kāda ietekme tai būs uz visu cilvēci.

Dzirdējuši Jēzus mācības, cilvēki vaicāja, kas ir „Cilvēka Dēls”, kam ir jātiek
„paaugstinātam” (Jāņa 12:34). Jāņa 12:35–36 mēs uzzinām, ka Jēzus atbildēja,
norādot uz Sevi kā uz „gaismu”. Jēzus mudināja cilvēkus staigāt gaismā, kamēr
Viņš bija ar tiem.

Jāņa 12:37–50
Jēzus māca par sekām, kas rodas, ja cilvēks tic Viņam vai netic Viņam
Vai atceries, kad lasīji Jāņa 12:9–11 par to, kā cilvēki reaģēja uz Glābēja brīnumiem?
Izlasi Jāņa 12:37, meklējot, kā vēl viena cilvēku grupa reaģēja uz Glābēja
brīnumiem.

Šīs atšķirīgās reakcijas uz Jēzus veiktajiem brīnumiem parāda, ka brīnumi vien
nav par iemeslu mūsu ticībai Jēzum Kristum.

Lai arī brīnumi vien nav par iemeslu mūsu ticībai Jēzum Kristum, padomājiet, kā tie
var ietekmēt mūsu ticību Viņam.

Jāņa 12:38–41 mēs uzzinām, ka pravieša Jesajas pravietojumi (skat. Jesajas 6:9–10;
53:1–3) tika piepildīti caur cilvēkiem, kuri izvēlējās neticēt Jēzum. Neskatoties uz
Glābēja varenajiem darbiem, daži cilvēki izvēlējās aptumšot savas acis un nocietināt
savu sirdi pret Viņu.

Elders Gerits V. Gongs no Septiņdesmitajiem liecināja par svētībām, ko saņemam,
ja izvēlamies ticēt un sekot Jēzum Kristum:
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„Ticība ir izvēle [skat. Mosijas 4:9]. …

Kad izvēlamies ticēt, mēs saprotam un uztveram notiekošo citādi. Kad mums ir
šāda uztvere un kad šādi dzīvojam, mēs esam laimīgi un priecīgi tādā veidā, ko
var dot vienīgi evaņģēlijs” („Choose Goodness and Joy”, New Era, 2011. g.
aug., 44. lpp.).

2. Padomā par eldera Gonga apgalvojumu, ka „ticība ir izvēle”. Savā
studiju dienasgrāmatā uzraksti par to, ko šis apgalvojums

nozīmē tev.

Izlasi Jāņa 12:42–43, meklējot, kāpēc daži augstākie jūdu vadītāji atklāti neatzina
savu ticību Jēzum.

Saviem vārdiem paskaidro, ko, tavuprāt, nozīmē „cilvēku atzinību [mīlēt] vairāk
nekā godu Dieva priekšā” (Jāņa 12:43): ____________________

No šiem pantiem mēs varam uzzināt, ka lielākas raizes par to, kā izpatikt citiem,
nevis Dievam, var mūs atturēt no savas ticības Jēzum Kristum un Viņa
evaņģēlijam atklātas atzīšanas. Tu vari uzrakstīt šo patieso principu savos
Svētajos Rakstos.

3. Savā studiju dienasgrāmatā atbildi uz vienu vai vairākiem no tālāk
dotajiem jautājumiem:

a. Kādi piemēri mūsdienās ir tam, kā raizes par to, ko domā citi, attur cilvēkus
no savas ticības Kristum un Viņa evaņģēlijam atklātas atzīšanas?

b. Kā mēs varam parādīt, ka mums vairāk rūp tas, kas iepriecina Dievu, nekā
tas, kas iepriecina apkārtējos cilvēkus?

c. Kādas pozitīvas sekas var rasties no tā, ka parādām savu ticību Jēzum
Kristum un Viņa evaņģēlijam?

Padomā par gadījumu, kad biji pilnīgā tumsā. Padomā, kā tu tad juties. Vai tu juties,
it kā atrastos briesmās? Kā gaismas klātesamība tev toreiz būtu palīdzējusi?

Kā atrašanās fiziskā tumsā līdzinās būšanai garīgā tumsībā?
____________________

Kādas briesmas mums var draudēt, ja dzīvojam garīgā tumsībā?
____________________

Izlasi Jāņa 12:44–46, meklējot, kā cilvēki, kas tic Jēzum Kristum, var tikt svētīti.

Viens princips, ko varam mācīties no 46. panta, ir šāds — ja mēs ticam Jēzum
Kristum, mums nav jādzīvo garīgā tumsībā.

Apdomā to, kā Jēzus Kristus ir gaisma un kā ticība Viņam var aizgaiņāt garīgo
tumsību no cilvēka dzīves.

4. Izvēlies vienu no šādām tēmām: mūsu fizisko ķermeņu nolūks,
izklaide un mediji, miera un laimes gūšana, laulība un ģimene,

dzīve pēc nāves; un tad savā studiju dienasgrāmatā atbildi uz diviem tālāk
dotajiem jautājumiem: Ja tev ir pieejams kāds cilvēks, vari pārrunāt šos
jautājumos ar šo cilvēku un uzrakstīt to, ko jūs pārrunājāt.
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a. Ko cilvēki, kas ir garīgā tumsībā, varētu domāt par šo tēmu?

b. Kādu gaismu jeb vadību un skaidrību par šo tēmu sniedz Jēzus Kristus un
Viņa evaņģēlijs?

Padomā, kā Jāņa 12:46 mācītais princips var mums palīdzēt saprast, kāpēc mēs
varam uztvert noteiktas tēmas un jautājumus atšķirīgi no citiem cilvēkiem. Atceries,
ka mēs arī varam uztvert noteiktas tēmas un jautājumus līdzīgi kā cilvēki, kas
pieder pie citām ticībām. Tie ir cilvēki, kuriem nav Svētā Gara dāvanas, taču kuri
stingri tic Jēzum Kristum un kuru izvēles apskaidro Kristus gaisma (skat. Moronija
7:16–19; M&D 88:7, 11) un Viņa mācības.

Kā rakstīts Jāņa 12:47–50, Jēzus paskaidroja, ka tie, kas netic Viņa vārdiem un
noraida Viņu, tiks tiesāti ar vārdiem, ko Viņš ir runājis, un ka šos vārdus Viņam
deva Debesu Tēvs.

5. Savā studiju dienasgrāmatā, zem šīs dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es izstudēju Jāņa 12. nodaļu un pabeidzu šo stundu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu skolotāju:
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15. DAĻA: 3. DIENA

Jāņa 13. nodaļa
Ievads
Pēc Pashā mielasta baudīšanas Glābējs mazgāja Saviem apustuļiem kājas, norādīja
uz Jūdu kā Savu nodevēju un deva Saviem apustuļiem „jaunu bausli” (Jāņa 13:34).
Savas laicīgās kalpošanas pēdējās nedēļas laikā Jēzus Kristus Savās mācībās
pievērsa uzmanību paklausībai, kalpošanai un mīlestībai — īpašībām, kas noteica
Viņa dzīvi un kam būtu jānosaka mūsu, Viņa mācekļu, dzīve.

Jāņa 13:1–17
Jēzus mazgā Saviem apustuļiem kājas

Apdomā šādus jautājumus:

• Kā tu vērtē sevi pēc šīs skalas?

• Vai tu vēlētos būt laimīgāks, nekā esi pašreiz?

• Vai vari iedomāties kādu, kam vēlētos palīdzēt kļūt laimīgākam?

Studējot Jāņa 13. nodaļu, meklē principu, kas māca, ko mēs varam darīt, lai būtu
laimīgāki.

Pēc Jēzus triumfālās ieiešanas Jeruzālemē Viņš ar Saviem apustuļiem svinēja Pashā
svētkus. Jāņa 13:1–3 ir stāstīts, ka, Jēzum baudot šo maltīti (pēdējās vakariņas) ar
Saviem apustuļiem, Viņš zināja, ka drīz mirs un Viņa gars atgriezīsies pie Viņa
Debesu Tēva.

Izlasi Jāņa 13:4–5, meklējot, ko Jēzus
izdarīja, kad Viņš un Viņa apustuļi bija
nobaudījuši Pashā mielastu. Frāze
„noliek drēbes” Jāņa 13:4 nozīmē, ka
Jēzus novilka virsdrēbes. Mūsdienās to
var salīdzināt ar jakas novilkšanu.

„Jaunās Derības laikos cilvēki bieži valkāja vieglas sandales, galvenokārt staigāja pa zemes
ceļiem, uz kuriem krājās dzīvnieku mēsli, un viņiem nebija regulāras piekļuves ūdenim. Viņu kājas
kļuva ļoti netīras, un cita kāju mazgāšana varēja būt nepatīkams uzdevums. … Šo viesmīlības
paražu parasti veica viszemākā līmeņa kalpi” (Jaunās Derības studenta rokasgrāmata [Baznīcas
izglītības sistēmas rokasgrāmata, 2014. g.], 242. lpp.).
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1. Savā studiju dienasgrāmatā atbildi uz jautājumiem:

a. Ja tu būtu bijis tur, kad Jēzus mazgāja Saviem apustuļiem kājas, kā tu būtu
reaģējis, ja Jēzus būtu sācis mazgāt tavas kājas?

b. Ko kāju mazgāšana Saviem apustuļiem atklāj par Jēzus raksturu?

Izlasi Džozefa Smita tulkojums, Jāņa 13:8 (Svēto Rakstu ceļvedī), meklējot, ko teica
Pēteris, kad Glābējs sāka mazgāt viņam kājas.

Tālāk izlasi Džozefa Smita tulkojums, Jāņa 13:9–10 (Svēto Rakstu ceļvedī), meklējot
Pētera atbildi uz Tā Kunga teikto viņam.

Saskaņā ar Jāņa 13:9, ko mēs mācāmies par Pēteri no viņa atbildes uz Tā Kunga
teikto viņam?

Mazgājot Saviem apustuļiem kājas, Glābējs ne tikai veica brīnišķīgu kalpošanu, bet
arī piepildīja daļu no Mozus likuma un iedibināja svētu priekšrakstu, lai palīdzētu
Saviem uzticīgajiem sekotājiem kļūt tīriem no grēka. Šis priekšraksts tika atjaunots
mūsu laiku atklāšanā caur pravieti Džozefu Smitu (skat. M&D 88:74–75, 137–141).

Izlasi Jāņa 13:11, meklējot, kāpēc Jēzus teica, ka „ne visi [apustuļi] [bija] tīri”.

Viņš norādīja uz Jūdu Iskariotu, kurš drīzumā Viņu nodeva.

Izlasi Jāņa 13:12–17, meklējot, ko Glābējs mācīja Saviem apustuļiem pēc tam, kad
bija nomazgājis viņiem kājas. Tu varētu atzīmēt frāzes, kas raksturo piemēru, ko
Glābējs parādīja un kam aicināja Savus apustuļus sekot.

Centies vairāk līdzināties Jēzum Kristum
Studējot par Jēzus Kristus mirstīgās dzīves pēdējo nedēļu, centies Viņam vairāk līdzināties.
Piemēram, Jāņa 13. nodaļā tu uzzini par to, kā Glābējs kalpoja citiem, mazgājot Saviem
mācekļiem kājas. Seko Glābēja piemēram, kalpojot apkārtējiem. Dzīvošana saskaņā ar evaņģēlija
principiem nes apsolītās svētības, padziļina sapratni un pievēršanos ticībai un palīdz mums kļūt
līdzīgākiem Glābējam.

Pamatojoties uz Glābēja apsolījumu Saviem apustuļiem, kas pierakstīts Jāņa 13:17,
kādu svētību mēs saņemsim, kad sekosim Viņa piemēram, kalpojot citiem?
Atbildiet uz šo jautājumu, pabeidzot tālāk doto principu: Kad mēs sekosim
Glābēja piemēram, kalpojot citiem, mēs tiksim ____________________.

2. Studiju dienasgrāmatā izpildi šādu uzdevumu:

a. Atbildi uz šādu jautājumu: Kāpēc, tavuprāt, mēs būsim laimīgāki, ja
kalposim citiem, kā to darīja Glābējs?

b. Uzraksti par kādu gadījumu, kad biji laimīgs, tāpēc ka sekoji Glābēja
piemēram, kalpojot citiem.
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Izlasi tālāk doto apgalvojumu, ko teicis elders M. Rasels Balards no Divpadsmit
apustuļu kvoruma, meklējot, ko viņš teica par to, ko mēs varam darīt, lai atrastu
iespējas kalpot citiem: „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, sirdī piepildīti ar ticību un mīlestību, meklējot
kādu, kam palīdzēt. … Ja jūs tā darīsiet, jūsu garīgā jūtība kļūs izteiktāka un jūs

atklāsiet tādas iespējas kalpot, kādas jums nekad iepriekš nav šķitušas iespējamas” („Dedzīgi
nodoties labai lietai” (vispārējās konferences runa), Ensign vai Liahona, 2012. g. nov., 31. lpp.).

Tu vari uzrakstīt eldera Balarda apgalvojumu uz atsevišķas papīra lapiņas un nolikt
to tādā vietā, kur tā tev atgādinās lūgt Dievam — dāvāt tev iespējas kalpot citiem.
Tu arī vari pierakstīt savā studiju dienasgrāmatā un dalīties ar citiem, kā tavas
lūgšanas tika atbildētas, kad rīkojies saskaņā ar eldera Balarda padomu.

Jāņa 13:18–30
Jēzus norāda uz Savu nodevēju
Saskaņā ar Jāņa 13:18–30, pēc tam, kad Jēzus bija mācījis Saviem apustuļiem, ka
viņi būs laimīgi, ja kalpos citiem, Viņš teica, ka viens no viņiem nodos Viņu. Kad
Jānis vaicāja Glābējam, kurš Viņu nodos, Jēzus pateica viņam, ka tas būs „tas, kam
Es, kumosu [mazu maizes gabaliņu] iemērcis, to došu” (Jāņa 13:26), un Viņš to
iedeva Jūdam Iskariotam.

Jāņa 13:31–38
Jēzus māca Savus mācekļus mīlēt citam citu
Vai kāds jebkad ir apsūdzējis tevi par to, ka neesi kristietis jeb patiess Jēzus Kristus
sekotājs, tāpēc ka esi Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas loceklis? Tas var
būt tāpēc, ka mums, pateicoties Atjaunošanai, ir noteikti uzskati, tādi kā ticība
Mormona Grāmatai un tas, ka Dievība sastāv no trīs atsevišķām un atšķirīgām
būtnēm. Kā tu uz to reaģēji? (Vai, ja tev nav bijusi šāda pieredze, kā tu atbildētu
kādam, kas tev pateiktu, ka neesi kristietis?) ____________________

Izlasi Jāņa 13:34–35, meklējot, ko Jēzus teica par to, kas palīdzēs citiem atpazīt, ka
apustuļi bija Jēzus Kristus mācekļi. Tu vari atzīmēt Jāņa 13:34 bausli, ko Jēzus deva
Saviem apustuļiem.

Ņem vērā, ka Jāņa 13:35 ir pateikts, ka citi zinās to, ka apustuļi bija Jēzus Kristus
mācekļi, ja apustuļi mīlēs cits citu tā, kā Jēzus viņus mīlēja. No šiem pantiem mēs
mācāmies, ka tad, ja mīlam cits citu tā, kā Jēzus Kristus mūs mīl, tad citi zinās,
ka esam Viņa mācekļi.

3. Saskaņā ar to, ko šajā gadā esi studējis par Jēzu Kristu, uzraksti savā
studiju dienasgrāmatā piecas izpausmes, kā Viņš parāda to, ka mīl

cilvēkus.

Izlasi tālāk doto stāstu, kurā dalījās elders Pols E. Koelikers no Septiņdesmitajiem,
meklējot, kā šajā stāstā pieminētie misionāri rīkojās saskaņā ar Tā Kunga padomu
— mīlēt citam citu:
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„Divi jauni misionāri klauvēja pie durvīm, cerot atrast kādu, kas pieņemtu viņu
vēstījumu. Durvis atvērās, un kāds diezgan drukns vīrs viņus nedraudzīgi
uzrunāja: „Es domāju, ka jau pateicu, lai jūs vairs neklauvētu pie manām durvīm.
Es jau jūs brīdināju: ja jūs atkal atnāksiet, tā nebūs patīkama tikšanās. Tagad ejiet
prom.” Viņš ātri aizvēra durvis.

Kad elderi devās prom, vecākais, pieredzējušākais misionārs uzlika savu roku uz
jaunākā misionāra pleca, lai mierinātu un iedrošinātu viņu. Viņiem nezinot, šis vīrs vēroja viņus
pa logu, lai pārliecinātos, vai viņi ir sapratuši viņa teikto. Viņš bija pārliecināts, ka redzēs viņus
smejamies un jokojamies par viņa strupo atbildi uz viņu apmeklējumu. Tomēr, kad viņš redzēja šo
laipnības izpausmi abu misionāru starpā, viņa sirds negaidot atmaiga. Viņš atvēra durvis un
pasauca misionārus, lai viņi nāktu atpakaļ un dalītos ar viņu savā vēstījumā.

… Princips — mīlēt citam citu un attīstīt spējas koncentrēties uz Kristu savā domāšanā, valodā
un rīcībā — ir īpaši svarīgs, lai mēs kļūtu par Kristus mācekļiem un Viņa evaņģēlija skolotājiem”
(„Viņš patiešām mūs mīl” (vispārējās konferences runa), Ensign vai Liahona, 2012. g.
maijs, 17. lpp.).

4. Izlasi dziesmas „Mīliet cits citu!” (Garīgās dziesmas, nr. 191) vārdus
un padomā par kādu, ko pazīsti, kuru ir viegli atpazīt kā Jēzus

Kristus mācekli, pateicoties mīlestībai, ko šis cilvēks izrāda pret citiem. Savā
studiju dienasgrāmatā uzraksti par to, kā šis cilvēks izrāda mīlestību pret citiem
un kā tu vēlētos sekot viņa piemēram. Uzraksti arī mērķi — ko tu darīsi, lai
mīlētu citus tā, kā viņus mīl Glābējs.

Saskaņā ar Jāņa 13:36–38, pēc tam, kad Pēteris bija pateicis, ka ziedos savu dzīvību
Jēzus Kristus dēļ, Jēzus pateica Pēterim, ka viņš trīs reizes noliegs Viņu, pirms gailis
dziedās.

5. Savā studiju dienasgrāmatā, zem šīs dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es izstudēju Jāņa 13. nodaļu un pabeidzu šo stundu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu skolotāju:
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15. DAĻA: 4. DIENA

Jāņa evaņģēlija
14.–15. nodaļa
Ievads
Pēc Pashā maltītes Jēzus mācīja Saviem apustuļiem, kā atgriezties pie Debesu Tēva
un kā izrādīt savu mīlestību pret Viņu. Pēc tam Jēzus Saviem apustuļiem apsolīja, ka
Viņš sūtīs tiem citu Aizstāvi. Viņš mācīja, ka Viņš ir īstais Vīnakoks un ka Viņa
mācekļi ir tā zari. Glābējs Saviem mācekļiem arī deva bausli — mīlēt citam citu —
un brīdināja, ka viņi tiks vajāti savas draudzības dēļ.

Jāņa 14:1–14
Glābējs Saviem apustuļiem māca, kā atgriezties pie Debesu Tēva
Iztēlojies, ka kāds draugs tev jautā: „Kāds man teica, ka debesīs var nokļūt pa
daudziem ceļiem un ka dažādas reliģijas parāda mums dažādus ceļus, kā nonākt
Dieva valstībā. Vai tu tam tici?” Atvēlētajā vietā uzraksti, kā tu viņam atbildētu uz
šo jautājumu un paskaidro, kāpēc tu tici vai netici, ka viņa apgalvojums ir patiess.
____________________

Izlasi Jāņa 14:1–6, pievēršot uzmanību Glābēja mācībām par to, kā atgriezties
Debesu Tēva valstībā. (Jāņa 14:6 ir prasmīgi pārzināmā rakstvieta. Tu vari to kaut kā
īpaši atzīmēt, lai pēcāk viegli varētu atrast.)

No Jāņa 14:6 rakstītā mēs varam mācīties, ka vienīgi caur Jēzus Kristus
Izpirkšanu un sekošanu Viņam, mēs varam nonākt Debesu Tēva valstībā.

1. Savā studiju dienasgrāmatā atbildi uz šiem jautājumiem:

a. Kāpēc Glābējs ir vienīgais ceļš, lai atgrieztos pie Debesu Tēva?

b. Kādā ziņā Jēzus Kristus ir patiesība?

c. Kādā ziņā Jēzus ir dzīvība?

Iet pa Glābēja ceļu nozīmē — attīstīt ticību Viņam un Debesu Tēvam, nožēlot
grēkus, saņemt tādus glābšanas priekšrakstus kā kristīšanu un tempļa priekšrakstus
un pastāvēt līdz galam ticībā un paklausībā.

Izlasi Jāņa 14:7–14, pievēršot uzmanību tam, ko Jēzus Saviem mācekļiem teica par
Viņa attiecībām ar Tēvu. Pasvītro frāzi „Kas Mani ir redzējis, Tas ir redzējis Tēvu”
9. pantā.

Elders Džefrijs R. Holands no Divpadsmit apustuļu kvoruma mācīja, ka Tēvs sūtīja
Savu Dēlu, lai palīdzētu mums iepazīt, iemīlēt un paklausīt mūsu Debesu Tēvam:
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„Visā, ko Jēzus sacīja un darīja, tai skaitā un jo īpaši ciešot un upurējoties, lai
izpirktu mūsu grēkus, Viņš parādīja, kas un kāds ir Dievs, mūsu Mūžīgais Tēvs, un
to, cik ļoti Viņš rūpējas par Saviem bērniem katrā laikmetā un tautā. Gan vārdos,
gan darbos Jēzus centās atklāt un padarīt mums personīgu patieso Sava Tēva,
mūsu Debesu Tēva, dabu.

Vismaz daļēji Viņš to darīja tāpēc, ka gan toreiz, gan tagad mums visiem ir
nepieciešams labāk iepazīt Dievu, lai mēs spētu Viņu vairāk mīlēt un būt Viņam paklausīgāki. …

Pēc tam, kad pravieši paaudzi pēc paaudzes, parasti gūstot vien nelielus panākumus, bija
centušies cilvēkiem mācīt Tēva gribu un to, kā tā viņiem būtu jāpilda, Dievs, pieliekot vislielākās
pūles, lai mēs Viņu iepazītu, sūtīja uz Zemes Savu Vienpiedzimušo un perfekto Dēlu, kas pilnībā
bija radīts pēc Viņa tēla un līdzības, lai Viņš kalpotu mirstīgo vidū, piedzīvojot dzīves grūtības. …

… Jēzus … nāca, lai palīdzētu cilvēkiem labāk izprast Dievu un lūgtu viņiem mīlēt savu Debesu
Tēvu tāpat, kā Viņš vienmēr ir mīlējis un mīlēs viņus. Viņi spēja saprast Dieva ieceri, spēku,
svētumu un, jā, pat Dieva dusmas un nosodījumu. Taču Dieva mīlestību un Viņa pilnīgo
nodošanos Saviem bērniem viņi vēl pilnībā nesaprata, kamēr viņi nebija sastapuši Kristu.

Pabarojot izsalkušos, dziedinot slimos, aizrādot liekuļiem un aicinot Viņam ticēt, Kristus mums
atklāja, kāds ir Tēvs, — „žēlsirdīgs, līdzcietīgs, lēnprātīgs, iecietīgs un labvēlības pilns” [Lectures
on Faith (1985. g.), 42. lpp.] Caur Savu dzīvi un, jo īpaši, nāvi Kristus paziņoja, ka „tā ir Dieva
līdzjūtība, ko Es jums parādu, kā arī Manis paša līdzjūtība”” („The Grandeur of God”, Ensign vai
Liahona, 2003. g. nov., 70.–72. lpp.).

Prasmīgi pārzināmā rakstvieta — Jāņa 14:6
2. Prasmīgi pārzināmās rakstvietas — Jāņa 14:6 — iegaumēšana tev

palīdzēs atbildēt uz jautājumiem, kas līdzināsies stundas sākumā
uzdotajam jautājumam. Mācies šo rakstvietu no galvas, to vairākas reizes skaļi
atkārtojot. Tad noskaiti to kādam ģimenes loceklim vai draugam. Pēc tam savā
studiju dienasgrāmatā uzraksti — „Es esmu iegaumējis Jāņa 14:6”, un palūdz
cilvēkam, kuram tu noskaitīji rakstvietu, parakstīties zem šī teikuma.

Jāņa 14:15–31
Jēzus Saviem apustuļiem māca, kā tie var izrādīt savu mīlestību pret Viņu
Iedomājies kādu cilvēku, kuru tu mīli. Kā tu viņam izrādi, ka viņu mīli?
____________________

Izlasi Jāņa 14:15, pievēršot uzmanību tam, kas, saskaņā ar Jēzus teikto, apustuļiem
ir jādara, ja tie vēlas Viņam izrādīt savu mīlestību. (Jāņa 14:15 ir prasmīgi pārzināmā
rakstvieta. Tu vari to kaut kā īpaši atzīmēt, lai pēcāk viegli varētu atrast.)

Pamatojoties uz to, ko Jēzus mācīja Saviem apustuļiem, pabeidz tālāk sniegto
principu: Mēs izrādām savu mīlestību Jēzum Kristum, ____________________.

Apdomā, kā tālāk sniegto baušļu ievērošana parāda tavu mīlestību pret Jēzu Kristu:
turēt svētu sabata dienu, godāt savu tēvu un māti, maksāt desmito tiesu, mīlēt
savu tuvāko.

Atvēli trīs vai četras minūtes laika, lai rūpīgi apdomātu, cik ļoti tu izrādi savu
mīlestību Glābējam, ievērojot Viņa baušļus.
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Izlasi Jāņa 14:16–17, 26, pievēršot uzmanību, ko Glābējs apsolīja Saviem
apustuļiem.

Vārdi „cits Aizstāvis” 16. pantā attiecas uz Svēto Garu. Tā kā Glābējs bija apustuļu
Aizstāvis Savas laicīgās kalpošanas laikā, Viņš nosauca Svēto Garu par citu Aizstāvi.
Kaut kāda iemesla dēļ Svētā Gara ietekme nebija pilnībā jūtama Jēzus laicīgās
kalpošanas laikā, lai gan tā bija jūtama gan pirms, gan pēc Glābēja laicīgās
kalpošanas (skat. PDS Bībeles vārdnīcā angļu valodā, „Holy Ghost”).

Elders Brūss R. Makonkijs no Divpadsmit apustuļu kvoruma paskaidroja, kāda ir
Svētā Gara, kā Aizstāvja, loma:

„Kamēr vien Jēzus bija kopā ar viņiem, Viņš bija viņu Aizstāvis, — Viņš mierināja
viņu sirdis, un tie, kuri bija grūtsirdīgi pasaules bēdu, ciešanu un raižu dēļ, nāca
pie Viņa un rada mierinājumu savām dvēselēm. Viņš mierināja atraitnes un bija
tēvs bez tēva palikušajiem. Viņa vārdi uzmundrināja ticīgo sirdis, paceļot tās
jaunā miera un rāmuma līmenī. Viņam bija jādodas prom, taču Viņš sūtīja citu
Aizstāvi — Svēto Garu —, lai Tas vienmēr paliktu ar uzticīgajiem.

Visiem cilvēkiem, izņemot tos dažus, kuri dzirdēja Jēzu runājam laicīgās dzīves laikā, Svētais Gars
ir pirmais Aizstāvis. Šis Dievības loceklis ikvienā laikmetā piepilda taisnīgo dvēseles ar mieru.
Svētais Gars ir „Dieva dāvana visiem tiem, kuri cītīgi meklē Viņu gan kā senatnē, gan arī tanī
laikā, kad Viņš parādīsies cilvēku bērniem” (1. Nefija 10:17), un arī nākamībā. Viņš, tāpat kā
Kristus, ir patiesības Gars, taču pasaule nevar saņemt Svēto Garu, jo Gars nemīt nešķīstos
tempļos” (The Mortal Messiah: From Bethlehem to Calvary, 4 sēj. [1979.–1981. g ], 4:74–75).

Saskaņā ar Jāņa 14:16–17, 26, kādas trīs lietas Svētais Gars var darīt mūsu labā?
Atbildi uz šo jautājumu, pabeidzot tālāk sniegto principu: Svētais Gars var
____________________.

3. Savā studiju dienasgrāmatā atbildi uz vienu vai vairākiem
jautājumiem:

a. Kad tu esi jutis, ka Svētais Gars tevi mierina?

b. Kad tu esi jutis, ka Svētais Gars tevi māca?

c. Kad Svētais Gars tev ir palīdzējis kaut ko atcerēties?

Izlasi Jāņa 14:18–23, pievēršot uzmanību, ko Glābējs apsolīja tiem, kuri izrādīs savu
mīlestību pret Viņu, ievērojot Viņa baušļus.

No šiem pantiem mēs mācāmies — ja mēs ievērosim baušļus, Debesu Tēvs un
Jēzus Kristus būs ar mums.

Izlasi Mācības un Derību 130:3, pievēršot uzmanību, ko nozīmē, ka Debesu Tēvs un
Jēzus Kristus ir ar mums.

Izlasi Jāņa 14:27, pievēršot uzmanību Glābēja iedrošinājuma vārdiem, ko Viņš teica
Saviem apustuļiem.

Padomā, kāda ir atšķirība starp mieru, ko piedāvā Glābējs, un mieru, ko piedāvā
pasaule.
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Elders Brūss R. Makonkijs aprakstīja mieru, ko piedāvā Glābējs: „Tas ir iekšējs
miers, ko dod pārliecība par Tā Kunga zemes valstības dievišķību; miers, kas
sniedz pārliecību par labākas pasaules esamību; miers, kas mīt cilvēku dvēselēs
pat tad, kad viņi piedzīvo karu un nemierus” (Doctrinal New Testament
Commentary, 3 sēj. [1965.–1973. lpp.], 1:742).

Jāņa 14:28–30 mēs mācāmies, ka Jēzus Saviem apustuļiem sacīja, ka viņiem
vajadzētu priecāties, jo Viņš tos atstās, lai atgrieztos pie Debesu Tēva. Kā
paskaidrots Džozefa Smita tulkojumā, Jēzus viņiem arī pateica, ka Sātanam nav
varas pār Viņu, jo Viņš ir uzvarējis pasauli, taču Sātans joprojām spēs ietekmēt
viņus, jo tie vēl nav paveikuši savu darbu uz Zemes (skat. Džozefa Smita tulkojums,
Jāņa 14:30 [Svēto Rakstu ceļvedī]).

Izlasi Jāņa 14:31, pievēršot uzmanību tam, kā Glābējs izrādīja mīlestību pret Savu
Tēvu. Tu vari pasvītrot izlasīto.

Prasmīgi pārzināmā rakstvieta — Jāņa 14:15
4. Pavēro, cik ilgs laiks tev nepieciešams, lai iegaumētu Jāņa 14:15.

Nolasi to skaļi. Tad uzraksti to no galvas savā studiju
dienasgrāmatā.

Pārlasi Jāņa 14:31, pievēršot uzmanību piemēram, kādu Jēzus Kristus mums deva,
mācot principu, kas pierakstīts Jāņa 14:15. Pievērs uzmanību teikumam „Celieties,
iesim no šejienes” (Jāņa 14:31). Glābējs, visticamāk, to teica, atstājot augšistabu,
kurā tika noturētas Pēdējās vakariņas, un pēc tam izpildot Savu Dievam doto
solījumu Ģetzemanē un Golgātā. Visgrūtākais bauslis, ko Tēvs deva Dēlam, bija
ciest un mirt par mums (skat. 3. Nefija 27:13–14). Apdomā, kuriem Tā Kunga
baušļiem un standartiem tev ir grūti paklausīt. Padomā, kā paklausība šiem
baušļiem parādītu tavu mīlestību pret Glābēju. Savā personīgajā dienasgrāmatā
izvirzi mērķi — būt paklausīgam apdomātajiem baušļiem un standartiem.

Jāņa 15:1–11
Jēzus paskaidro, ka Viņš ir īstais Vīnakoks
Iztēlojies, ka pēc 60 gadiem tu palūkojies atpakaļ uz savu dzīvi. Apvelc vārdus, ar
kuriem tu vēlētos aprakstīt savu dzīvi: veiksmīgs, nelaimīgs, priecīgs, vērtīgs, neauglīgs,
auglīgs, produktīvs, bagātīgs, neveiksmīgs.

Jēzus izmantoja līdzību ar vīnakoku, lai palīdzētu Saviem mācekļiem saprast, kā
nodzīvot auglīgu, produktīvu un bagātīgu dzīvi.
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Izlasi Jāņa 15:1–5, pievēršot uzmanību,
ko simbolizē dažādie elementi, kas
izmantoti šajā līdzībā.

No šiem pantiem mēs varam mācīties,
ka vīnakoks simbolizē Jēzu Kristu, bet
zari simbolizē Jēzus Kristus mācekļus.
Augļi simbolizē Jēzus Kristus mācekļu
labos darbus un rīcību. Pieraksti šos
skaidrojumus blakus attēla
apzīmējumiem. Dārza kopējs, saskaņā
ar Glābēja teikto Jāņa 15:1, ir Debesu Tēvs. Dārza kopējs ir kāds, kurš rūpējas par
vīna dārzu.

Pasvītro vārdus palieciet un paliek Jāņa 15:4–5. Vārds palieciet, saskaņā ar tā
lietojumu šajos pantos, nozīmē palikt cieši un pastāvīgi saistītiem pie Jēzus Kristus
un Viņa Baznīcas.

No Jāņa 15:5 mēs varam mācīties — ja mēs paliksim pie Glābēja, mēs
rīkosimies taisnīgi.

No Jāņa 15:6–8 mēs varam mācīties, ka,
saskaņā ar Glābēja teikto, tie, kuri
nepaliek Viņā, līdzinās nocirstiem
zariem, — tie izkalst un iet bojā. Taču
cilvēki, kuri paliek Jēzū Kristū, vairo
taisnīgus darbus, kas pagodina Dievu.

Ko mēs varam darīt, lai paliktu jeb būtu cieši saistīti ar Glābēju?

Izlasi Jāņa 15:9–11, pievēršot uzmanību tam, ko Jēzus mācīja Saviem mācekļiem
darīt un kādas svētības viņi par to saņems. Tu vari pasvītrot izlasīto.

Tēvs un Dēls pret mums izjūt pilnīgu un mūžīgu mīlestību, un, ievērojot Viņu
baušļus, mēs varam saņemt svētību pilnību, ko Viņi mīloši vēlas mums dot (skat.
1. Nefija 17:35; M&D 95:12; 130:20–21).

No Jāņa 15:10–11 mēs varam mācīties: ja mēs turēsim baušļus, mēs paliksim
Glābēja mīlestībā un saņemsim prieka pilnību.

5. Savā studiju dienasgrāmatā atbildi uz šādiem jautājumiem:

a. Kāpēc, tavuprāt, paliekot ar Glābēju, mēs varam saņemt prieka pilnību?

b. Kāpēc tavuprāt, tie, kuri paliks ar Glābēju, rīkosies taisnīgi?

Apdomā, kā tu vari palikt cieši saistīts ar Glābēju un tādējādi saņemt vēl
lielāku prieku.
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Jāņa 15:12–17
Jēzus pavēl Saviem mācekļiem mīlēt citam citu.

Prezidents Rasels M. Nelsons, Divpadsmit apustuļu kvoruma loceklis, teica:
„Noteikti labākais pierādījums tam, ka dievinām Jēzu, ir mūsu līdzināšanās
Viņam” („The Mission and Ministry of Jesus Christ”, Ensign, 2013. g.
apr., 38. lpp.).

Dievināt nozīmē — ļoti mīlēt un cienīt, savukārt līdzināties nozīmē — atdarināt jeb
atveidot.

Izlasi Jāņa 15:12, pievēršot uzmanību tam, kā Glābējs mūs aicināja līdzināties
Viņam. Tu vari pasvītrot izlasīto.

Izlasi Jāņa 5:13–17 un pievērs uzmanību tam, kā Glābējs mūs ir mīlējis. 13. pantā
pasvītro, kas, saskaņā ar Glābēja teikto, ir lielākā mīlestības izpausme.

Pasvītro, ko elders Klaudio R. M. Kosta, no Septiņdesmito prezidija, mums ieteica
darīt, lai mēs ziedotu savu dzīvi tiem, kurus mīlam: „Mēs varam atdot savu dzīvi
to labā, kurus mīlam, nevis fiziski nomirstot viņu dēļ, bet gan ziedojoties —
veltot viņiem savu laiku, vienmēr esot klāt, kalpojot, esot pieklājīgi, sirsnīgi un
izrādot patiesu mīlestību saviem ģimenes locekļiem un visiem cilvēkiem tā, kā
mums mācīja Glābējs” („Neatlieciet uz rītdienu to, ko jūs varat izdarīt šodien”

(vispārējās konferences runa), Ensign vai Liahona, 2007. g. nov., 74. lpp.).

Padomā par kādu, kurš ir ziedojis savu dzīvi kādā no šiem veidiem tevis dēļ.

Jāņa 15:18–27
Jēzus brīdina Savus mācekļus par vajāšanu, ko viņi pieredzēs tāpēc, ka liecinās
par Viņu
Pēc tam, kad Glābējs Saviem mācekļiem bija mācījis palikt pie Viņa un mīlēt citam
citu, Viņš tiem mācīja, kas ar viņiem notiks viņu draudzības dēļ. Jāņa 15:18–25 mēs
varam mācīties, ka pasaule jeb tie, kuri ir grēcīgi, ienīdīs apustuļus. Jēzus Kristus
apliecināja, ka tie, kuri Viņu ienīst, ienīst arī Tēvu un ka viņiem būs jāatbild par
savām izvēlēm.

Neskatoties uz to, ka citi ienīst un vajā Glābēja sekotājus, Jēzus Kristus sniedz
pasaulei iespēju — iegūt liecību par Viņu. Izlasi Jāņa 15:26–27, pievēršot uzmanību
lieciniekiem, kuri liecinās par Jēzu Kristu pasaulei.

6. Savā studiju dienasgrāmatā, zem šīs dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju Jāņa evaņģēlija 14.–15. nodaļu un pabeidzu šo stundu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu skolotāju:
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16. DAĻA: 1. DIENA

Jāņa evaņģēlija 16. nodaļa
Ievads
Pēc Pashā mielasta Jēzus Kristus turpināja mācīt Savus mācekļus. Viņš tiem
pastāstīja, ka drīz dosies pie Sava Tēva un ka nāks Svētais Gars jeb Aizstāvis, kurš
viņus vadīs visā patiesībā. Jēzus pareģoja pats Savu nāvi un augšāmcelšanos un
paziņoja, ka ir uzvarējis pasauli.

Jāņa 16:1–15
Jēzus izskaidro Svētā Gara lomu
Iedomājies, ka tu pirmo reizi ceļo pa skaistu, taču bīstamu zemi. Tavs pavadonis ir
kāds tuvs un pieredzējis draugs. Kad tu ceļojuma laikā nonāc īpaši lielās grūtībās, tu
atklāj, ka tavs draugs vairs nav līdzās un tu esi viens un apmaldījies. Kādas bažas un
sajūtas tevi pārņemtu šādā situācijā? ____________________

Vai tev kādreiz ir bijušas līdzīgas raizes un sajūtas, pieredzot grūtības vai vientulības
brīžus? Studējot Jāņa evaņģēlija 16. nodaļu, pievērs uzmanību principiem, kas tev
var palīdzēt uzzināt, kā atrast vadību un mieru tad, kad tev tas ir nepieciešams.

Kad Jēzus Kristus ar Saviem mācekļiem bija pavadījis aptuveni trīs gadus, Viņš
teica, ka Viņam jādodas projām (skat. Jāņa 14:28). Jāņa 16:1–4 mēs varam uzzināt,
ka pēc tam, kad Jēzus ar Saviem mācekļiem bija pabeidzis Pashā mielastu, Viņš
tiem teica, ka pienāks laiks, kad pasaule viņus ienīdīs un ka cilvēki ticēs, ka kalpo
Dievam, viņus nogalinot.

Izlasi Jāņa 16:5–6 un pievērs uzmanību tam, ko Jēzus pateica Saviem mācekļiem un
kā viņi jutās.

Izlasi Jāņa 16:7 un pievērs uzmanību, ko Jēzus apsolīja sūtīt pēc tam, kad Viņš būs
devies projām.

Elders Brūss R. Makonkijs, Divpadsmit apustuļu kvoruma loceklis, mācīja: „Kamēr
Jēzus pats bija kopā ar mācekļiem, pastāvīga Gara vadība nebija vajadzīga, kas
kļuva nepieciešama tad, kad Jēzus devās prom” (Doctrinal New Testament
Commentary, 3 sēj. [1965.–1973. g.], 1:753. lpp.).

Jāņa 16:8–12 Jēzus paskaidroja, ka viena no Svētā Gara lomām ir „likt pasaulei
izprast grēku” (Jāņa 16:8). Izlasi Jāņa 16:13 un pievērs uzmanību pārējām lomām,
kas Aizstāvim bija jāpilda mācekļu dzīvēs pēc tam, kad Jēzus viņus atstāja.

Izsakot savas domas par Jāņa 16:9–11, elders Makonkijs paskaidroja: „Šie ir sarežģīti panti, kas
līdz mums ir nonākuši tik koncentrētā un saīsinātā veidā, ka tos ir grūti izskaidrot. Galvenā
būtība ir šāda: Kad jūs saņemsiet Gara vadību, lai runātu uz citiem to, ko Viņš jums atklāj, tad
jūsu mācības tiesās pasauli par tās grēkiem un spriedīs tai taisnību un tiesu. Pasaule tiks tiesāta
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par grēku, ka tā ir Mani atraidījusi, ka tā nav ticējusi jūsu Gara iedvesmotajai liecībai, ka Es esmu
Dieva Dēls, caur kuru nāk pestīšana. Viņi tiks tiesāti par to, ka ir noraidījuši jūsu liecību par Manu
taisnību, pieņemot, ka Es esmu zaimotājs, krāpnieks un blēdis, kad patiesībā Es esmu devies pie
Sava Tēva, ko Es nevarētu darīt, ja vien visi Mani darbi nebūtu patiesi un taisnīgi. Viņi tiks tiesāti
par nepatiesu spriedumu, atraidot jūsu liecību citu reliģiju dēļ un izvēloties sekot Sātanam, šīs
pasaules valdniekam, kurš pats visu savu reliģiju un filozofiju dēļ tiks tiesāts un atzīts par vainīgu
savos pārkāpumos.” (Doctrinal New Testament Commentary, 1:754).

Kādu labumu mācekļi guva no Svētā Gara vadības un Viņa sniegtajām atklāsmēm?

Kādu patiesību par Svēto Garu mēs varam mācīties no Jāņa 16:13?
____________________

1. Savā studiju dienasgrāmatā atbildi uz jautājumiem:

a. Kā Svētais Gars mūs vada patiesībā?

b. Kā Svētais Gars mums var darīt zināmus gaidāmos notikumus?

Paļaujies uz savu spēju — mācīties un dzīvot saskaņā ar evaņģēliju
Tici tam, ka tu spēj saprast Svētos Rakstus, atpazīt mācības un principus, paskaidrot evaņģēliju
citiem un pielietot evaņģēlija mācības savā dzīvē. Ar Svētā Gara palīdzību tu tiksi stiprināts
spējā — mācīties un dzīvot saskaņā ar evaņģēliju.

Caur Svēto Garu Dievs var sniegt pārliecību, cerību, vīziju, brīdinājumus un vadību
turpmākajai dzīvei.

Izlasi tālāk sniegto eldera Dalina H. Ouksa, Divpadsmit apustuļu kvoruma locekļa,
izteikumu un pievērs uzmanību tam, kā tu vari ieaicināt Svēto Garu, lai Viņš tevi
vadītu tavā dzīvē: „Kas mums ir jādara, lai Svētais Gars būtu mūsu pavadonis?
Mums katru nedēļu ir jānožēlo grēki un jāatjauno mūsu derības, pieņemot Svēto
Vakarēdienu ar nenoziedzīgām rokām un šķīstām sirdīm, kā tas mums ir pavēlēts
(skat. M&D 59:8–9, 12). Tikai šādā veidā uz mums varēs attiekties dievišķais

solījums, ka „Viņa Gars [varēs] vienmēr būt [ar mums]” (M&D 20:77). Šis Gars ir Svētais Gars,
kura misija ir mūs mācīt, vadīt patiesībā un liecināt par Tēvu un Dēlu (skat. Jāņa 14:26; Jāņa
15:26; Jāņa 16:13; 3. Nefija 11:32, 36)” („Be Not Deceived”, Ensign vai Liahona, 2004. g.
nov., 46. lpp.).

2. Savā studiju dienasgrāmatā atbildi uz jautājumiem:

a. Kad tu esi jutis, ka Svētais Gars tevi vada patiesībā vai dara zināmas
nākamās lietas?

b. Kā tu zināji, ka tas ir Svētais Gars, kurš tevi vada?

Apdomā, kādas izvēles tev vajadzētu veikt, lai Svētais Gars kļūtu par tavu pavadoni.
Centies dzīvot tā, lai Viņa vadība būtu tavā dzīvē.
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Jāņa 16:13 Jēzus mācīja, ka Svētais Gars „nerunās no Sevis paša, bet runās to, ko
dzirdēs”. Izlasi Jāņa 16:14–15 un pievērs uzmanību, kura vārdā Svētais Gars runās
uz mums.

Pamatojoties uz to, ko mācījies šajos pantos, pabeidz tālāk sniegto mācību: Svētais
Gars atklāj patiesību un norādījumus, kas nāk no ____________________.

Kāpēc ir svarīgi saprast, ka tad, kad ar mums runā Svētais Gars, Viņš runā Debesu
Tēva un Jēzus Kristus vārdā? ____________________

„[Svētā Gara] sazināšanās ar jūsu garu ir daudz skaidrāka, nekā jebkura
sazināšanās, ko jūs varat veikt caur savām dabiskajām maņām” (Uzticīgi ticībai
[2005. g.], 160. lpp.). Tas nozīmē, ka Svētais Gars ir visnozīmīgākais pavadonis,
izzinot patiesību. Viņa ietekme ir daudz svarīgāka par fiziskiem pierādījumiem, citu
cilvēku viedokļiem vai pasaules spriedumiem. Glābēja mācekļiem vajadzēja
iemācīties paļauties uz Svēto Garu kā uz pavadoni Tā Kunga fiziskās prombūtnes
laikā, tāpat kā mums vajag paļauties uz Svēto Garu mūsdienās.

Jāņa 16:16–33
Glābējs runā par Savu nāvi un augšāmcelšanos un paziņo, ka ir uzvarējis pasauli
Padomā, kad tev ir nācies atvadīties no kāda drauga vai ģimenes locekļa uz ilgu vai
nezināmu laika periodu. Ko tu atvadoties teici, lai mierinātu gan sevi, gan viņu?

Izlasi Jāņa 16:16 un pievērs uzmanību tam, ko Jēzus teica mācekļiem, lai viņus
mierinātu, dodoties projām.

Jāņa 16:17–19 mēs varam lasīt, ka mācekļi nesaprata, ko Jēzus domā, sakot, ka Viņš
dosies projām, bet viņi atkal redzēsies.

Izlasi Jāņa 16:20–22, pievēršot uzmanību tam, kā, saskaņā ar Tā Kunga teikto, Viņa
mācekļi jutīsies, kad vairs nebūs kopā ar Jēzu, un kā viņi jutīsies tad, kad atkal Viņu
redzēs. Būtu noderīgi zināt, ka frāze „sieva, kas dzemdē” 21. pantā attiecas uz
sievieti, kura ir stāvoklī un kurai ir sākušās dzemdības.

Saskaņā ar šo pantu, kā mācekļi jutīsies, kad Jēzus vairs nebūs ar viņiem? Kā, pēc
Viņa solītā, viņi jutīsies tad, kad atkal Viņu redzēs?

Jēzus zināja, ka Viņa mācekļi Viņu atkal redzēs pēc tam, kad Viņš tiks augšāmcelts.
Lai gan Jēzus zināja, ka viņi ļoti sēros par Viņa nāvi, Viņš arī zināja, ka prieks, ko
viņi pieredzēs Viņa Augšāmcelšanās dienā, ilgs mūžīgi.

Jāņa 16:23–32 mēs varam lasīt, ka Jēzus Saviem mācekļiem mācīja lūgt tieši Debesu
Tēvu Viņa (Jēzus Kristus) vārdā (skat. Jāņa 16:23) un apliecināja, ka Tēvs mīl gan
viņus, gan Jēzu. Viņš apliecināja, ka viņu lūgšanas, kas tiks paustas Debesu Tēvam,
tiks atbildētas.

Izlasi Jāņa 16:33, pievēršot uzmanību vārdiem un frāzēm, ko Glābējs izmantoja, lai
mierinātu Savus mācekļus. Tu vari pasvītrot izlasīto.

Kāpēc mēs varam būt laimīgi un izjust mieru pasaulē, kas ir pilna ar ciešanām,
grēku un nāvi?
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No Jāņa 16:33 mēs varam mācīties, ka, pateicoties tam, ka Jēzus Kristus ir
uzvarējis pasauli, mēs varam turēt drošu prātu un sajust mieru. Ko, tavuprāt,
nozīmē, ka Jēzus Kristus ir uzvarējis pasauli?

Jēzus Kristus, būdams Tēva Vienpiedzimušais Dēls, nodzīvoja dzīvi bez grēka,
pārvarot katru pasaulīgu kārdinājumu. Viņš piedzīvoja arī visas sāpes un ciešanas
un izpirka visu Debesu Tēva bērnu grēkus. Caur Savu dzīvi, ciešanām, nāvi un
augšāmcelšanos Viņš pārvarēja visus šķēršļus, lai mēs varētu kļūt šķīsti, rast mieru
un atkal dzīvot kopā ar mūsu Tēvu Debesīs un tiem, kurus mīlam.

3. Atbildi uz tālāk sniegto jautājumu savā studiju dienasgrāmatā: Kā
zināšanas, ka Jēzus Kristus ir uzvarējis pasauli, tev palīdz turēt

drošu prātu un sajust mieru?

Izlasi tālāk sniegto prezidenta Tomasa S. Monsona izteikumu, pievēršot uzmanību
skaidrojumam, kāpēc mēs varam turēt drošu prātu, neskatoties uz šīs pasaules
pārbaudījumiem un grūtībām:

„Turēsim drošu prātu, dzīvojot savu dzīvi. Kaut arī mēs dzīvojam aizvien
bīstamākos laikos, Tas Kungs mūs mīl un par mums rūpējas. Viņš vienmēr ir mūsu
pusē, kad mēs darām to, kas ir pareizi. Viņš mums palīdzēs grūtā brīdī. … Mūsu
dzīves var tikt piepildītas ar prieku, kad mēs dzīvojam pēc Jēzus Kristus evaņģēlija
mācībām.

Tas Kungs pamācīja: „Turiet drošu prātu, Es pasauli esmu uzvarējis!” [Jāņa
16:33]. Cik gan lielu laimi šīm zināšanām būtu mums jāsniedz! Viņš dzīvoja mūsu dēļ, un Viņš
nomira mūsu dēļ. Viņš samaksāja par mūsu grēkiem. Vienmēr sekosim Viņa paraugam. Izrādīsim
Viņam lielu pateicību, pieņemot Viņa upuri un dzīvojot tā, lai sagatavotos atgriezties un kādu
dienu dzīvotu kopā ar Viņu” („Dievs lai ir ar jums, līdz mēs atkal tiksimies” (vispārējās
konferences runa), Ensign vai Liahona, 2012. g. nov., 110.–111. lpp.).

Apdomā šo jautājumu: Kad zināšanas par to, ka Jēzus Kristus ir uzvarējis pasauli,
tev ir palīdzējušas turēt drošu prātu un sajust mieru?

Centies turēt drošu prātu un dzīvot saskaņā ar Jēzus Kristus evaņģēliju. To darot, tu
sajutīsi mieru un cerību, kas ir pieejama caur Tā Kunga Izpirkšanas upuri un
Augšāmcelšanos.

4. Savā studiju dienasgrāmatā, zem šīs dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju Jāņa evaņģēlija 16. nodaļu un pabeidzu šo stundu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu skolotāju:
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16. DAĻA: 2. DIENA

Jāņa evaņģēlija 17. nodaļa
Ievads
Pirms Glābējs cieta Ģetzemanē, Viņš teica Savu dižo Starpnieka lūgšanu. Viņš
lūdza par to, lai Viņa mācekļi un visi Viņa sekotāji iepazītu Debesu Tēvu un
iemantotu mūžīgo dzīvi, un Viņš lūdza, lai viņi būtu viens ar Viņu un Viņa Tēvu.

Jāņa 17:1–8
Jēzus Kristus vēršas pie Debesu Tēva lūgšanā
Iedomājies kādu slavenu cilvēku, par kuru tu kaut ko zini.

Tagad iedomājies kādu cilvēku savā dzīvē, kuru tu pazīsti vislabāk.

Ar ko atšķiras tas, ka tu zini par kādu cilvēku, no tā, ka tu kādu patiešām pazīsti?
Brīvajā vietā uzraksti dažas lietas, ko tu varētu darīt, lai patiešām kādu iepazītu:
____________________

Glābējs mācīja par to, cik svarīgi ir iepazīt Debesu Tēvu un Viņu. Studējot Jāņa
evaņģēlija 17. nodaļu, pievērs uzmanību principiem, kas tev palīdzēs iet pa ceļu, kas
ar laiku tev ļaus ne tikai vairāk uzzināt par Debesu Tēvu un Jēzu Kristu, bet arī labāk
Viņus iepazīt.

Pēc Pēdējām vakariņām Glābējs ar
Saviem mācekļiem devās uz
Ģetzemanes dārzu. Pirms viņi bija
nonākuši dārzā, Jēzus apstājās, lai lūgtu.
Tā ir plašāk pazīstama kā Starpnieka
lūgšana. Viena no vārda aizlūgt
nozīmēm ir runāt ar kādu citas
personas labā. Šajā gadījumā Jēzus
Kristus runāja ar Debesu Tēvu Savu
mācekļu labā, lūdzot, lai viņi varētu
saņemt mūžīgo dzīvi.

Izlasi Jāņa 17:1–3, pievēršot uzmanību
tam, kā Jēzus aprakstīja mūžīgo dzīvi.
(Jāņa 17:3 ir prasmīgi pārzināmā
rakstvieta. Tu to vari kaut kā īpaši
atzīmēt, lai pēcāk viegli varētu atrast.)

No Jāņa 17:3 rakstītā mēs varam
mācīties šādu principu: Lai iegūtu
mūžīgo dzīvi, mums ir jāiepazīst
Debesu Tēvs un Viņa Dēls, Jēzus
Kristus.

1. Savā studiju dienasgrāmatā atbildi uz jautājumu: Kā tas, ka tu
pazīsti Tēvu un Dēlu, atšķiras no tā, ka tu zini par Viņiem?
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Izlasi tālāk sniegto eldera Brūsa R. Makonkija, Divpadsmit apustuļu kvoruma
locekļa, izteikumu un pasvītro ko, pēc viņa teiktā, nozīmē — pazīt Tēvu un Dēlu:
„Viens ir zināt par Dievu, bet pavisam kas cits — pazīt Viņu. Mēs uzzinām par
Viņu, kad mācāmies, ka Viņš ir būtne, pēc kuras tēla mēs esam radīti, kad
mācāmies, ka Dēls ir Sava Tēva atspulgs, kad mācāmies, ka gan Tēvam, gan
Dēlam piemīt konkrētas, detalizēti raksturotas īpašības un vara. Taču mēs Viņus

pazīstam, runājot par mūžīgās dzīves iemantošanu, kad baudām un piedzīvojam to pašu, ko Viņi.
Pazīt Dievu nozīmē — domāt, kā Viņš domā, just, kā Viņš jūt, iemantot tādu pašu spēku, kāds ir
Viņam, saprast patiesības, kuras Viņš saprot, un darīt to, ko Viņš dara. Tie, kuri pazīst Dievu, kļūst
tādi kā Viņš un dzīvo tādu dzīvi kā Viņš — mūžīgo dzīvi” (Doctrinal New Testament Commentary,
3 sēj. (1965.–1973. g.), 1:762).

Mēs varam iepazīt Dievu un kļūt tādi kā Viņš, saņemot Svēto Garu un pieņemot
visas Glābēja Izpirkšanas svētības. Taču tas ir process, kas turpinās gan visas šīs
dzīves laikā, gan arī pēc tās (skat. Moronija 7:48; 10:32–33).

2. Atbildi uz jautājumiem savā studiju dienasgrāmatā:

a. Kāpēc cilvēks nevar iegūt mūžīgo dzīvi, ja viņš nepazīst Dievu Tēvu un
Jēzu Kristu?

b. Kā tu vari labāk iepazīt Tēvu un Dēlu?

Jāņa 17:4–5 mēs varam uzzināt, ka Glābējs paziņoja Savam Tēvam, ka Viņš ir
pabeidzis darbu, ko Tēvs Viņam bija uzdevis. Viņš lūdza Tēvam apskaidrot Viņu ar
to pašu skaidrību, kas Viņam bija pirmslaicīgajā dzīvē.

Izlasi Jāņa 17:6–8, pievēršot uzmanību, ko Viņa mācekļi bija izdarījuši, lai iepazītu
Glābēju. Tu vari pasvītrot izlasīto.

Prasmīgi pārzināmā rakstvieta — Jāņa 17:3
3. Skaļi nolasi tālāk sniegto prasmīgi pārzināmo rakstvietu 17:3:

„Bet šī ir mūžīgā dzīvība, ka viņi atzīst Tevi, vienīgo patieso Dievu, un to, ko Tu
esi sūtījis, Jēzu Kristu.”

Pēc tam, ar katru nākamo lasīšanas reizi aizkrāso jebkurus trīs vārdus tā, lai tu
tos neredzētu, un vēlreiz nolasi balsī šo rakstvietu, ieskaitot arī aizkrāsotos
vārdus. Atkārto šo uzdevumu, līdz visi vārdi ir aizkrāsoti. Pēc tam pacenties
uzrakstīt šo rakstvietu no galvas savā studiju dienasgrāmatā.

Jāņa 17:9–19
Glābējs lūdz par Saviem mācekļiem
Izlasi Jāņa 17:9, 11–18, pievēršot uzmanību tam, ko Jēzus lūdza, aizlūdzot par
Saviem mācekļiem.

Pievērs uzmanību, ka Glābējs minēja, ka Viņa mācekļiem būs jāturpina dzīvot
pasaulē, kas ir ļauna un viņus ienīst. No Jāņa 17:14–16 mēs varam mācīties, ka, esot
Jēzus Kristus mācekļi, mēs esam pasaulē, bet varam nebūt no pasaules. Tu vari
pierakstīt šo principu savas Svēto Rakstu grāmatas lappuses malā.
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Ko, tavuprāt, nozīmē — būt pasaulē, bet nebūt no pasaules? ____________________

Tālāk sniegtais eldera M. Rasela Balarda, Divpadsmit apustuļu kvoruma locekļa,
izteikums tev palīdzēs saprast, kā dzīvot pasaulē, bet nebūt no pasaules:

„Baznīcā mēs bieži citējam izteicienu: „Esiet pasaulē, bet neesiet no
pasaules.” …

Iespējams, mums ir jācitē iepriekš minētais izteiciens … kā divas atsevišķas
pamācības. Pirmkārt, „esiet pasaulē”. Iesaistieties; esiet informēti. Centieties būt
saprotoši un iecietīgi un novērtējiet dažādību. Sniedziet nozīmīgu ieguldījumu
sabiedrībā, kalpojot un iesaistoties tās aktivitātēs. Otrkārt, „neesiet no

pasaules”. Nesekojiet nepareiziem ceļiem un vairieties pielāgoties vai pieņemt to, kas nav
pareizs. …

Baznīcas locekļiem vairāk ir jāietekmē, nekā jātiek ietekmētiem. Mums ir jāstrādā, lai aizturētu
grēka vai ļaunuma vilni, nevis pasīvi jātiek aizskalotiem tam līdzi. Mums katram ir jāpalīdz
atrisināt problēma, nevis jāizvairās vai jāignorē tā” („The Effects of Television”, Ensign, 1989. g.
maijs, 80. lpp.).

Apdomā, kāpēc Tas Kungs vēlas, lai mēs paliekam pasaulē, taču neesam no tās.

4. Savā studiju dienasgrāmatā paskaidro, kā cilvēks var būt pasaulē,
bet nebūt no tās katrā no tālāk sniegtajiem piemēriem: skolā, esot

kopā ar draugiem, izmantojot internetu. Pēc tam uzraksti noteiktu veidu, kā tu
centīsies vairāk sekot Glābējam, esot pasaulē, bet neesot no tās.

Jāņa 17:20–26
Glābējs lūdz par visiem cilvēkiem, kuri pieņem Viņa evaņģēliju
Neskatoties uz mūsu labākajiem centieniem, mēs nespējam palikt pilnībā tīri no
grēkiem un ļaunuma, kas pastāv pasaulē. Ja mēs nevarētu tikt attīrīti no mūsu
grēkiem, mēs uz visiem laikiem tiktu atstumti no Dieva klātbūtnes, jo „nekas netīrs
nevar dzīvot Viņa klātbūtnē” (skat. 1. Nefija 15:33–34).

Izlasi Jāņa 17:20–23, pievēršot uzmanību, par ko Jēzus lūdza. Tu vari šajos pantos
pasvītrot vārdu viens katru reizi, kad tas tajos parādās.

Pievērs uzmanību, ka Glābējs lūdza ne tikai par Saviem apustuļiem, bet arī par
tiem, kuri ticēs Viņa vārdam, lai viņi varētu būt viens, tāpat kā Jēzus un Tēvs ir
viens. Šajos pantos ir skaidri pateikts, ka Tēvs un Dēls ir divas atsevišķas būtnes.
Jēzus lūdza par garīgu, nevis fizisku vienotību.

Kā mēs varam kļūt vienoti ar Tēvu un Dēlu?

Elders Džefrijs R. Holands, Divpadsmit apustuļu kvoruma loceklis, paskaidroja, kā
mēs varam kļūt vienoti ar Tēvu un Dēlu: „Angļu valodas vārda Atonement
(Izpirkšana) jēga ir pašsaprotama: vārda sākotnējā nozīme (no angļu val.
at-one-ment) tiešajā tulkojumā ir — būt ar kādu vienotībā —, citiem vārdiem
sakot, tas nozīmē sapulcināt jeb atkal apvienot izklīdināto” („The Atonement of
Jesus Christ”, Liahona, 2008. g. marts, 34.–35. lpp.).
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Svarīga patiesība, ko mēs varam mācīties no Jāņa 17:20–23, ir šāda: nākot pie
Jēzus Kristus un saņemot Viņa Izpirkšanas svētības, mēs varam kļūt vienoti
ar Tēvu un Dēlu.

Kāpēc, pazīstot Debesu Tēvu un Jēzu Kristu, tu vēlies kļūt ar Viņiem vienots?
____________________

Izlasi tālāk sniegto prezidenta Džeimsa E. Fausta, Augstākā prezidija locekļa,
izteikumu, pievēršot uzmanību svētībai, ko saņems tie, kuri tiecas būt vienoti ar
Debesu Tēvu un Jēzu Kristu.

„Mums vajadzētu dedzīgi tiekties ne vien iepazīt Skolotāju, bet, kā Viņš aicināja,
censties kļūt vienotiem ar Viņu (skat. Jāņa 17:21), lai Viņš „jums dotu Savu Garu
un darītu stipru jūsu iekšējo cilvēku” (Efeziešiem 3:16). …

Es liecinu, ka mēs piedzīvojam grūtus laikus. Mums ir drošsirdīgi jāpaklausa
Dievam. Es liecinu, ka mums būs jāpierāda sava garīgā izturība, jo nākotne būs
bēdu un grūtību pilna. Bet caur iedrošinošo mieru, ko sniedz personīgās

attiecības ar Dievu, mums tiks dota drosme” („That We Might Know Thee”, Ensign, 1999. g.
janv., 2., 5. lpp.).

5. Savā studiju dienasgrāmatā atbildi uz jautājumu: Ko tu darīsi, lai
labāk iepazītu Debesu Tēvu un Jēzu Kristu un stiprinātu savas

attiecības ar Viņiem?

6. Savā studiju dienasgrāmatā zem šīs dienas uzdevumiem ieraksti:

Es studēju Jāņa evaņģēlija 17. nodaļu un pabeidzu šo stundu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu skolotāju:
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16. DAĻA: 3. DIENA

Jāņa evaņģēlija
18.–19. nodaļa
Ievads
Pēc tam, kad ebreju garīgie vadītāji bija apcietinājuši un iztaujājuši Jēzu, tie nodeva
Viņu Pilātam, lai tas Viņu sodītu un tiesātu. Pilāts piekrita Jēzus krustā sišanai, lai
gan viņš bija pārliecināts, ka Jēzus ir nevainīgs. Kamēr Jēzus bija pie krusta, Viņš
lika apustulim Jānim parūpēties par Savu māti Mariju. Kad Jēzus nomira, Viņa
ķermenis tika guldīts kapā.

Jāņa 18:1–32
Ebreju garīgie vadītāji apcietina un iztaujā Jēzu, un pēc tam nodod Viņu Pilātam
Kad parūpēties par citu labklājību tev ir visgrūtāk? ____________________

1. Novelc vertikālu līniju savas studiju dienasgrāmatas lappuses vidū,
izveidojot tabulu ar divām slejām. Virs vienas slejas uzraksti: Par ko

rūpējās Jēzus Kristus, un virs otras — Par ko rūpējās Pilāts. Glābēja apcietināšanas,
notiesāšanas un krustā sišanas laikā Jēzus Kristus un romiešu pārvaldnieks
Pilāts izvirzīja par prioritāti jeb augstāk par visu pārējo lika atšķirīgas lietas.
Studējot Jāņa evaņģēlija 18.–19. nodaļu, pievērs uzmanību principiem, ko vari
mācīties no Jēzus un Pilāta piemēra, kas tev var palīdzēt saprast, kam tavā dzīvē
vajadzētu kļūt par prioritāti. Ieraksti šīs stundas laikā atklātos patiesos principus
attiecīgajā studiju dienasgrāmatas slejā.

Jāņa 18:1–3 mēs varam lasīt, ka pēc tam, kad Jēzus bija cietis Ģetzemanes dārzā,
tajā ieradās Jūda Iskariots ar augsto priesteru un farizeju sulaiņiem, lai Viņu
apcietinātu. Ko tu darītu, ja tu zinātu, ka tev tuvojas bruņotu kareivju pulks, lai tevi
apcietinātu un galu galā nogalinātu?

Izlasi Jāņa 18:4–11 un Lūkas 22:50–51, pievēršot uzmanību tam, ko Jēzus darīja,
kad šie cilvēki ieradās.

Vārdi šieJāņa 18:8 un tie Jāņa 18:9 attiecas uz apustuļiem, kuri bija kopā ar Jēzu.
Saskaņā ar šiem vārdiem, par ko rūpējās Jēzus Kristus?

Pēc tam, kad esi izlasījis Jāņa 18:4–11 un Lūkas 22:50–51, savas studiju
dienasgrāmatas slejā, zem nosaukuma „Par ko rūpējās Jēzus”, uzraksti, par ko
rūpējās Glābējs.
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Jāņa 18:12–32 mēs varam lasīt, ka Jēzus
atļāva kareivjiem Viņu apcietināt. Tie
Viņu aizveda pie bijušā augstā priestera
Annas, kurš Jēzu aizsūtīja pie Kajafas —
Annas meitas vīra —, lai tas Viņu
iztaujātu (skat. Jāņa 18:13). Tobrīd
Kajafa bija augstais priesteris un viņš
centās notiesāt Jēzu uz nāvi (skat. Jāņa
18:14). Pēteris un vēl viens māceklis
sekoja Jēzum un skatījās, kā Kajafa Viņu
iztaujā (skat. Jāņa 18:15–16). Kad trīs atsevišķi cilvēki Pēterim jautāja, vai viņš ir
viens no Jēzus mācekļiem, Pēteris to katru reizi noliedza (skat. Jāņa 18:17, 25,
26–27). Pēc tam, kad Kajafa bija iztaujājis Jēzu, ebreju garīgie vadītāji Viņu agri no
rīta aizveda pie Jūdejas provinces romiešu pārvaldnieka Pilāta, lai Viņš tiktu tiesāts
un sodīts ar nāvi (skat. Jāņa 18:28–30). Jeruzālemē tikai romiešiem bija tiesības
piespriest nāvessodu (skat. Jāņa 18:31).

Jāņa 18:33 – 19:16
Jēzus Kristus tiek notiesāts Pilāta priekšā
Izlasi Jāņa 18:33–35, pievēršot uzmanību tam, ko Pilāts vēlējās uzzināt par Jēzu.

Ebreju garīgie vadītāji apsūdzēja Jēzu par to, ka Viņš Sevi bija pasludinājis par jūdu
ķēniņu: ja Jēzus apgalvotu, ka Viņš ir ķēniņš, Viņu varētu apsūdzēt par sacelšanos
jeb nodevību pret romiešu valdību (skat. Jāņa 19:12) — noziegumu, par kuru sodīja
ar nāvi.

Izlasi Jāņa 18:36–37, pievēršot uzmanību tam, ko Jēzus paskaidroja Pilātam.

Izlasi Jāņa 18:38, pievēršot uzmanību tam, ko Pilāts domāja par Jēzu.

Jāņa 18:39–19:5 mēs varam uzzināt, ka, saskaņā ar jūdu paražu — atbrīvot vienu
cietumnieku Pashā svētku laikā, Pilāts piedāvāja atbrīvot Jēzu (skat. Jāņa 18:39). Tā
vietā augstie priesteri un sulaiņi izvēlējās atbrīvot laupītāju Barabu (skat. Jāņa 18:40)
un pieprasīja Jēzu sist krustā (skat. Jāņa 19:6). Pilāts lika šaustīt (pērt ar pletni) Jēzu,
un romiešu karavīri Viņam galvā uzlika ērkšķu vainagu un Viņu izsmēja (skat. Jāņa
19:1–2), un pēc tam Pilāts veda Jēzu cilvēku priekšā.

Izlasi Jāņa 19:4, 6, pievēršot uzmanību tam, ko Pilāts atkārtoti teica jūdiem.

Ko, pēc Pilāta domām, būtu bijis pareizi darīt?

Saskaņā ar Jāņa 19:7, ebreju garīgie vadītāji Pilātam pateica, ka Jēzus ir apgalvojis,
ka Viņš ir Dieva Dēls. Izlasi Jāņa 19:8–11 un pievērs uzmanību Pilāta reakcijai,
izdzirdot, ka Jēzus ir apgalvojis, ka Viņš ir Dieva Dēls. Pievērs uzmanību arī tam, ko
Jēzus sacīja Pilātam par viņa kā pārvaldnieka varu.

Ja tu būtu Pilāta vietā, kā tu justos, dzirdot Jēzu sakām, ka tu būtu bezspēcīgs pret
Viņu, „ ja tā [vara] tev nebūtu dota no augšienes” (Jāņa 19:11)?

Jēzus izteikums Jāņa 19:11 attiecībā uz to, ka ebreju garīgajiem vadītājiem ir „lielāks
grēks”, norādīja, ka, piekrītot ļaužu prasībai un pavēlot piesist Viņu krustā, Pilāts
būs grēkojis, taču ne tik lielā mērā kā tie, kuri neatlaidīgi tiecās pēc Viņa nāves.
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Izlasi Mateja 27:19, pievēršot uzmanību tam, ko Pilāta sieva viņam ieteica darīt. Pēc
tam izlasi Jāņa 19:12–15, pievēršot uzmanību tam, ko Pilāts centās panākt Jēzus
labā un kā jūdi, kuri vēlējās Jēzu nogalināt, uz to atbildēja.

Ievēro Jāņa 19:12, kā jūdu garīgie vadītāji draudēja Pilātam, kad uzzināja, ka viņš
vēlas Jēzu atbrīvot.

Izdarot uz Pilātu spiedienu, jūdi viņam atgādināja, ka, atbrīvojot Jēzu, viņš tiks
uzskatīts par Cēzara nodevēju. Ja jūdi ziņotu par viņa neuzticību, Cēzars varētu
atņemt Pilātam pārvaldnieka amatu un varu. Šajā brīdī Pilātam bija jāizvēlas, vai nu
parūpēties par savām interesēm, vai arī atbrīvot Jēzu, kurš, viņaprāt, bija nevainīgs.

Izlasi Jāņa 19:16 un uzzini, ko Pilāts izvēlējās darīt.

Ko Pilāta rīcība mums māca par viņa
prioritātēm?

Savā studiju dienasgrāmatā, slejā zem
nosaukuma „Par ko rūpējās Pilāts”,
uzraksti, par ko visvairāk rūpējās Pilāts.

Studējot Jāņa evaņģēlija 18.–19. nodaļu,
kur atainots, par ko rūpējās Pilāts, mēs
varam mācīties, ka, liekot savas
intereses augstāk par pareizu rīcību, mēs grēkosim. Uzraksti šo principu savā
studiju dienasgrāmatā — zem virsraksta „Par ko rūpējās Pilāts”.

2. Savā studiju dienasgrāmatā atbildi uz jautājumiem:

a. Kādās situācijās mums varētu būt kārdinājums likt savas intereses augstāk
par pareizu rīcību?

b. Ko tu vari darīt, lai pārvarētu šo kārdinājumu — likt savas intereses augstāk
par pareizu rīcību —, pat tad, kad tas nav populāri?

Jāņa 19:17–42
Jēzus tiek piesists krustā, un Viņa ķermenis tiek guldīts kapā
Jāņa 19:17–24 mēs varam lasīt, ka Jēzus nesa Savu krustu un devās uz Golgātu, kur
Viņš trešajā dienas stundā tika piesists krustā (skat. Marka 15:25; trešā dienas
stunda ir trešā stunda pēc saullēkta). Izlasi Jāņa 19:25–27 un pievērs uzmanību tam,
kurš atradās pie krusta, kad Jēzus tajā tika piesists.

Par ko rūpējās Jēzus, esot piesists pie krusta?

Frāze „mācekli …, ko [Jēzus] mīlēja” (Jāņa 19:26) attiecas uz apustuli Jāni, kurš ir
zināms arī kā Mīļotais Jānis. Kad Jēzus Jānim teica: „Redzi, tava māte!”, Viņš lika
Jānim parūpēties par Mariju, Viņa māti, tā, it kā viņa būtu viņa paša māte. Savā
studiju dienasgrāmatā, zem nosaukuma „Par ko rūpējās Jēzus”, uzraksti, par ko,
saskaņā ar šiem pantiem, rūpējās Jēzus.

Pamatojoties uz Jāņa evaņģēlija 18.–19. nodaļā aprakstītajām rūpēm, kā tu
salīdzinātu Jēzus Kristus raksturu ar Pilāta raksturu? ____________________
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Studējot par Glābēja raksturu, kas tiek atainots Jāņa evaņģēlija 18.–19. nodaļā, mēs
varam mācīties, ka mēs varam sekot Glābēja piemēram, palīdzot citiem pat tad,
kad mums pašiem ir grūtības. Uzraksti šo principu savā studiju dienasgrāmatā —
zem nosaukuma „Par ko rūpējās Jēzus Kristus”.

Elders Deivids A. Bednārs, Divpadsmit apustuļu kvoruma loceklis, mācīja: „Mūsu
patiesais raksturs atklājas … spējā saskatīt citu cilvēku ciešanas brīdī, kad
ciešam paši, spējā saredzēt citu cilvēku izsalkumu, kad paši esam badā, un spējā
pasniegties pretī un izrādīt līdzjūtību tiem, kuri cieš garīgas mokas tad, kad paši
garīgi ciešam. Raksturs atklājas tad, kad izrādām rūpes un palīdzam citiem brīdī,
kad mūsu dabiskā un instinktīvā uzvedība liktu koncentrēties tikai uz savām

problēmām un grūtībām. Ja šāda rīcība patiešām ir svarīgākais kritērijs morālajai stājai, tad
pasaules Glābējs ir perfekts pastāvīga un žēlsirdīga rakstura piemērs” („The Character of Christ”
[Brigama Janga universitātes Aidaho reliģijas simpozijs, 2003. g. 25. janv.], byui.edu/
devotionalsandspeeches).

3. Savā studiju dienasgrāmatā atbildi uz jautājumiem:

a. Vai tu esi redzējis kādu sekojam Glābēja piemēram, palīdzot citiem pat tad,
kad viņam pašam bija grūtības?

b. Kā mēs, tavuprāt, varam attīstīt šādas — Kristum līdzīgas — īpašības un
censties palīdzēt citiem pat tad, kad mums pašiem ir grūtības?

c. Ko tu, sekojot Glābēja piemēram, darīsi, lai palīdzētu citiem pat tad, kad tev
pašam būs grūtības?

Jāņa 19:28–42 mēs varam mācīties, ka pēc tam, kad Jēzus nomira devītajā stundā
(skat. Marka 15:34), Jāzeps no Arimatijas lūdza Pilātam Jēzus miesas. Jāzeps un
Nikodēms sagatavoja Glābēja miesu apbedīšanai un novietoja to kapā, kuru
ziedoja Jāzeps.

4. Savā studiju dienasgrāmatā, zem šīs dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju Jāņa evaņģēlija 18.–19. nodaļu un šo stundu pabeidzu (datums).

Papildus jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu skolotāju:
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16. DAĻA: 4. DIENA

Jāņa evaņģēlija
20.–21. nodaļa
Ievads
Svētdienā pēc Jēzus krustā sišanas Marija Magdalēna atklāja, ka kaps, kurā tika
guldīta Jēzus miesa, ir tukšs, un gāja to pateikt Pēterim un Jānim, kuri, to uzzinot,
aizskrēja uz kapu. Augšāmceltais Kristus parādījās Marijai un vēlāk arī Saviem
mācekļiem. Galilejas jūras krastā Jēzus aicināja Pēteri, lai viņš izrādītu savu
mīlestību pret Jēzu, pabarojot Viņa avis.

Jāņa 20:1–10
Marija Magdalēna atklāj, ka Jēzus kaps ir tukšs, un to pastāsta Pēterim un Jānim,
kuri, to uzzinot, skrien uz kapu.
Iedomājies, kā tu būtu juties, ja būtu
bijis klāt brīdī, kad Jēzus ķermenis tika
guldīts kapā. Tas notika piektdien, un
Viņu vajadzēja apglabāt pirms jūdu
sabata, kas sākās līdz ar saulrietu un
turpinājās līdz sestdienas saulrietam.
Lasot tālāk sniegto eldera Džozefa
B. Virtlina, Divpadsmit apustuļu
kvoruma locekļa, izteikumu,
iedomājies, kā jutās Jēzus mācekļi:

„Es domāju par to, cik tumša bija tā piektdiena, kad Kristu pacēla pie krusta.

Tajā briesmīgajā piektdienā zeme trīcēja un satumsa. Pa zemes virsu plosījās
briesmīgas vētras.

Tie ļaunie cilvēki, kuri meklēja pēc Viņa dzīvības, priecājās. Kad Jēzus vairs nebija,
noteikti tie, kas Viņam sekoja, izklīda. Tajā dienā ļaunie domāja, ka ir sasnieguši
savu mērķi.

Tajā dienā tempļa priekškars pārplīsa divās daļās.

Marija Magdalēna un Marija, Jēzus māte, bija bēdu un izmisuma pārņemtas. Lieliskais Cilvēks,
kuru viņas mīlēja un godināja, nedzīvs karājās pie krusta.

Tajā piektdienā apustuļi bija satriekti. Jēzus, viņu Glābējs, — vīrs, kurš staigāja pa ūdens virsu un
atdzīvināja mirušos, pats bija nodots ļaunu cilvēku varā. Viņi bezpalīdzīgi noskatījās, kā Viņš tika
Savu ienaidnieku pieveikts.
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Tajā piektdienā cilvēces Glābējs tika pazemots un sadragāts, izkropļots un nievāts.

Tā bija piektdiena, ko pildīja postošas un mokošas sēras, kas grauza to dvēseles, kuri mīlēja un
godināja Dieva Dēlu.

Es domāju, ka kopš pasaules vēstures pirmsākumiem tā piektdiena bija vistumšākā” („Svētdiena
pienāks” (vispārējās konferences runa), Ensign vai Liahona, 2006. g. nov., 29.–30. lpp.).

1. Iztēlojies, ka esi ziņu reportieris laikā, kad Jēzus nomira un
augšāmcēlās, un tev ir jāuzraksta vairāki raksti par šiem

notikumiem. Uzraksti savā studiju dienasgrāmatā stāstu, kurā atspoguļotos tava
intervija ar Jēzus mācekļiem pēc Viņa nāves un apglabāšanas. Tu vari pieminēt
viņu paustās domas vai sajūtas, kas viņus bija pārņēmušas, noskatoties uz to, kā
tiek aizvērts Jēzus kaps.

Neskatoties uz traģisko Glābēja nāvi un apglabāšanu, elders Virtlins teica: „Bet tās
dienas liktenis ilgi neturpinājās” („Svētdiena pienāks”, 30. lpp.).

Studējot Jāņa evaņģēlija 20. nodaļu, pievērs uzmanību tam, kāpēc „tās dienas
liktenis ilgi neturpinājās”.

Izlasi Jāņa 20:1–2, pievēršot uzmanību tam, ko atklāja Marija Magdalēna, kad viņa
agrā svētdienas rītā ieradās pie Jēzus kapa.

Ko Marija darīja, atklājot, ka akmens, kas aizklāja kapa ieeju, ir novelts? Kas,
viņasprāt, bija noticis?

Izlasi Jāņa 20:3–10, pievēršot uzmanību tam, ko darīja Pēteris un Jānis, kurš tiek
nosaukts par „otru mācekli” (2. pantā) un „otru mācekli” (3. pantā), kad bija
dzirdējuši jaunumus no Marijas.

Ko darīja Jānis, ieraugot tukšo kapu? Kam viņš ticēja?

Kamēr Jānis nebija ielūkojies tukšajā kapā, viņš nebija pilnībā sapratis Glābēja
sacīto, ka Viņš trešajā dienā augšāmcelsies no mirušajiem. Kad viņš ieraudzīja tukšo
kapu, Jānis atcerējās un ticēja (skat. Jāņa 20:8–9).

Jāņa 20:11–31
Augšāmceltais Glābējs parādās Marijai Magdalēnai un vēlāk arī Saviem mācekļiem
Izlasi Jāņa 20:11–15 un pievērs uzmanību tam, kas runāja ar Mariju pēc tam, kad
Pēteris un Jānis bija devušies projām.

Iztēlojies Svēto Rakstu notikumus
Tavas Svēto Rakstu studijas var iegūt daudz lielāku jēgu, ja tu iztēlosies tajos aprakstītos
notikumus. Piemēram, iztēlojies, kā tu justos un rīkotos, ja piedalītos notikumos, par ko rakstīts
Jāņa evaņģēlija 20. nodaļā. Iztēlošanās tev var palīdzēt arī saprast, kā Svēto Rakstu stāsti var tikt
pielīdzināti situācijām tavā dzīvē, un sagatavoties pielietot tajos mācītos principus.

Izlasi Jāņa 20:16–18, pievēršot uzmanību tam, ko Jēzus lika darīt Marijai.
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Augšāmceltais Jēzus parādījās Marijai
Magdalēnai.

Elders Brūss R. Makonkijs, Divpadsmit apustuļu kvoruma loceklis, paskaidroja
frāzes „neaizskar Mani” nozīmi Jāņa 20:17: „Ķēniņa Jēkaba Bībeles versijā šī
Jēzus teiktā frāze tiek tulkota kā „neaizskar mani”. Džozefa Smita tulkojumā šī
frāze tiek tulkota kā „nepieķeries Man”. Dažādos tulkojumos no grieķu valodas šī
frāze tiek tulkota kā „neapskauj Mani” un „neturi Mani”. Daži to skaidro kā
„nepiekļaujies Man vairs ilgāk” vai „neaizturi Mani vairs ilgāk”. Dažos tiek

minēts, lai viņa pārtrauc Viņu apskaut jeb Viņam pieķerties, liekot saprast, ka Marija jau bija
Viņam pieskārusies. Ir pamatots iemesls uzskatīt, ka doma, ko Augšāmceltais Kungs lika Marijai
saprast, bija šāda: „Tu nedrīksti Mani šeit noturēt, jo Es došos pie Sava Tēva”” (The Mortal
Messiah: From Bethlehem to Calvary, 4 sēj. [1979.–1981. g.], 4:264).

Saskaņā ar Jāņa 20:17, ko vēl Jēzus
Marijai lika darīt?

2. Turpini iztēloties, ka tu
esi šo notikumu

reportieris. Uzraksti savā studiju
dienasgrāmatā rakstu, kurā
atspoguļotos tava intervija ar Mariju
Magdalēnu. Tu vari uzrakstīt viņas
liecību par augšāmcelto Kungu un
viņas atbildes uz tālāk sniegtajiem
jautājumiem: Ko jūs padomājāt, kad
atklājāt, ka kaps ir tukšs? Ko jūs pēc
tam darījāt? Kad jūs sapratāt, ka
Jēzus Kristus joprojām ir dzīvs? Savā
rakstā apraksti, vai tu būtu un kāpēc
būtu noticējis Marijas stāstītajam.

Atceries, ka dažiem mācekļiem bija
grūti noticēt Marijas liecībai (skat.
Marka 16:11). Izlasi Jāņa 20:19–20,
pievēršot uzmanību tam, kas tovakar notika.

No šiem pantiem mēs varam mācīties, ka Jēzus Kristus pārvarēja nāvi caur
augšāmcelšanos.

Saskaņā ar Jāņa 20:20, kā mācekļi jutās, ieraugot augšāmcelto Kungu?

Elders Džozefs B. Virtlins paskaidroja, kāpēc „tās dienas liktenis ilgi neturpinājās”:

„Izmisums nebija ilgs, tāpēc ka svētdienā augšāmcēlies Kungs sarāva nāves
saites. Viņš iznāca no kapa un triumfālā godībā parādījās kā visas cilvēces
Glābējs. …

Katram no mums būs pašiem savas piektdienas — dienas, kad liksies, ka pats
Visums ir sagruvis un mūsu dzīve ir „saplīsusi” sīkās drumslās. Mēs katrs
piedzīvosim tādus brīžus, kad liksies, ka vairs nekas nav līdzams. Mums katram

būs savas piektdienas.
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Taču es jums liecinu Tā vārdā, kurš uzveica nāvi, — svētdiena pienāks. Lai arī mēs būtu savu
bēdu tumsībā, svētdiena pienāks.

Neatkarīgi no mūsu izmisuma, neatkarīgi no mūsu bēdām, svētdiena pienāks. Šajā dzīvē vai
nākamajā — svētdiena pienāks” („Svētdiena pienāks”, 30. lpp.).

3. Savā studiju dienasgrāmatā atbildi uz jautājumiem:

a. Kā zināšanas par to, ka Jēzus Kristus tika augšāmcelts, palīdz mums tad, kad
mēs sērojam par kāda mīļa cilvēka zaudējumu?

b. Kā solījums par augšāmcelšanu mums palīdz, pieredzot citas grūtības?

Jāņa 20:21–23 ir rakstīts, ka pēc tam, kad Jēzus Saviem mācekļiem parādīja rētas
Savās rokās un sānos, Viņš tos aicināja darīt Viņa darbu. Viņš tiem teica: „Ņemiet
Svēto Garu!” (Jāņa 20:22), kas nozīmēja, ka Viņš tos svētīja ar Svētā Gara dāvanu,
kuras svētības viņi pilnībā varēja izbaudīt tikai vēlāk. Viņš tiem mācīja arī par viņu
pienākumu — palīdzēt citiem saņemt grēku piedošanu.

Izlasi Jāņa 20:24–25, pievēršot uzmanību tā apustuļa vārdam, kurš nebija klāt šajā
svētajā notikumā.

Ievēro 25. pantā kas, pēc Toma teiktā, viņam bija nepieciešams, lai viņš ticētu.
Kāpēc, tavuprāt, viņam bija grūti noticēt, ka Jēzus ir augšāmcēlies?

Izprast augšāmcelšanos Jēzus laicīgās dzīves laikā bija grūti lielākajai daļai jeb
visiem mācekļiem. Tāpat kā citi mācekļi, arī Toms vēl nespēja saprast, kas ir
augšāmcelšanās, un viņš vēlējās saņemt fiziskus pierādījumus.

Izlasi Jāņa 20:26–29, pievēršot uzmanību tam, ko Toms pieredzēja pēc
astoņām dienām.

Ievēro, ka Jēzus aicināja Tomu „[nebūt neticīgam, bet ticīgam]” (Jāņa 20:27). No
Toma pieredzes mēs varam mācīties, ka mēs tiksim svētīti, ja ticēsim Jēzum
Kristum arī tad, kad Viņu neredzēsim.

Elders Gerits V. Gongs no Septiņdesmitajiem mācīja:

„Ticība ir izvēle. …

Kad mēs izvēlamies ticēt, mēs saprotam un saredzam lietas citā gaismā. Kad mēs
šādi redzam un dzīvojam, mēs gūstam laimi un prieku, ko var sniegt vienīgi
evaņģēlijs” („Choose Goodness and Joy”, New Era, 2011. g. aug., 44. lpp.).

4. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz šādiem
jautājumiem:

a. Kāpēc tu izvēlējies ticēt Jēzum Kristum, lai gan neesi Viņu redzējis ar savām
laicīgajām acīm?

b. Ko mēs varam darīt, lai parādītu, ka esam izvēlējušies ticēt Jēzum Kristum?
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c. Kā tu esi ticis svētīts, izvēloties ticēt Jēzum Kristum?

Izlasi Jāņa 20:30–31, pievēršot uzmanību, kāpēc Jānis pierakstīja šos notikumus.

No šiem pantiem mēs varam mācīties šādus principus: Apustuļi un pravieši
liecina par Jēzu Kristu, lai mēs ticētu, ka Viņš ir Dieva Dēls. Izvēloties ticēt
apustuļu un praviešu sniegtajai liecībai par Jēzu Kristu un dzīvojot saskaņā
ar to, mēs varam iegūt mūžīgo dzīvi.

5. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, atbildot uz tālāk sniegto
jautājumu, uzraksti vismaz divas rindkopas: No visa, kas ir ticis

uzrakstīt Mateja, Marka, Lūkas un Jāņa evaņģēlijos, kurš stāsts, notikums vai
Glābēja laicīgās kalpošanas mācība tev ir palīdzējusi noticēt, ka Jēzus Kristus ir
Dieva Dēls? Kāpēc? Esi gatavs dalīties uzrakstītajā ar saviem klasesbiedriem.

Jāņa 21:1–17
Augšāmceltais Kungs parādās dažiem mācekļiem pie Tiberijas jūras
Jāņa 21:1–17 tiek rakstīts, ka augšāmceltais Kungs atkal parādījās vairākiem
mācekļiem, kamēr viņi zvejoja. Kad viņi ieraudzīja Jēzu, tie ātri atgriezās krastā un
kopā ar Viņu ēda zivis un maizi. Maltītes laikā Jēzus aicināja Pēteri parādīt viņa
mīlestību pret Viņu, pametot zvejnieka darbu un kalpojot Tā Kunga ļaudīm.

Jāņa 21:18–25
Jēzus pareģo Pētera nogalināšanu un Jāņa pārveidošanu
Jāņa 21:18–19 mēs varam lasīt, ka Jēzus pareģoja, ka tad, kad Pēteris kļūs vecs, viņš
„[izstieps] savas rokas” (Jāņa 21:18) un tiks aizvests turp, kur viņš negribēs iet.
Tradicionāli tiek pieņemts, ka Pēteris mira, tiekot piesists krustā. Taču ir teikts, ka
Pēteris pieprasīja, lai viņš tiktu piesists krustā ar kājām gaisā, jo viņš bija tik
pazemīgs, ka uzskatīja, ka nav cienīgs mirt tādā pašā veidā kā Glābējs (skat. Joseph
Fielding Smith, Doctrines of Salvation, apkop. Bruce R. McConkie, 3 sēj.
[1954.–1956. g.], 3:151–152).

Pēc tam, kad Pēteris bija dzirdējis šo pravietojumu, viņš jautāja, kas notiks ar
apustuli Jāni jeb Mīļoto Jāni (skat. Jāņa 21:20–21). Izlasi Jāņa 21:22–23, pievēršot
uzmanību tam, ko Glābējs Pēterim atbildēja.

Vārds paliek 22. pantā nozīmē — palikt dzīvam uz Zemes. Tādējādi Jānim bija
jāpaliek uz Zemes kā pārveidotai būtnei līdz Jēzus Kristus Otrajai atnākšanai.
Pārveidotas būtnes ir „personas, kuras ir tā izmainītas, ka tās nepiedzīvo sāpes vai
nāvi līdz viņu augšāmcelšanai nemirstībā” (Svēto Rakstu ceļvedis, „Pārveidotas
būtnes”, scriptures.lds.org).

Saskaņā ar Jāņa 21:22, uz ko Jēzus vēlējās, lai Pēteris koncentrētos, tā vietā, lai
raizētos par to, kas notiks ar Jāni?

Izlasi Jāņa 21:24–25, pievēršot uzmanību tam, ko Jānis vēlējās, lai visi uzzinātu,
noslēdzot savu pierakstu.

6. Savā studiju dienasgrāmatā, zem šīs dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju Jāņa evaņģēlija 20.–21. nodaļu un pabeidzu šo stundu (datums).
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Papildus jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu skolotāju:
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Ievads grāmatā
„Apustuļu darbi”
Kādēļ studēt šo grāmatu?
Grāmata „Apustuļu darbi” ir kā vienojošs tilts starp Jēzus Kristus dzīves un mācību
pierakstiem četros evaņģēlijos un Viņa apustuļu pierakstiem un darbiem. Grāmata
„Apustuļu darbi” parāda, kā Glābējs turpināja vadīt Savu Baznīcu, sūtot Svētā Gara
iedvesmu tiem, kam bija priesterības atslēgas. Svētais Gars atklāja patiesību
apustuļiem, kuri tad vadīja un mācīja Baznīcas locekļus. Apustuļi arī darīja
brīnumus Jēzus Kristus Vārdā. Studējot šo grāmatu, tu uzzināsi, kā Jēzus Kristus
Baznīca sāka izplesties no Jeruzālemes „līdz pašam pasaules galam” (Ap. d. 1:8). Šīs
grāmatas studēšana var tev arī palīdzēt saskatīt gudrību sekošanā mūsdienu
praviešiem un apustuļiem un var iedvesmot tevi drosmīgi stāvēt kā Jēzus Kristus
lieciniekam.

Kas sarakstīja šo grāmatu?
Apustuļu darbi ir otrā daļa divdaļīgam darbam, ko uzrakstīja Lūka. „Pirmā daļa ir
pazīstama kā Lūkas evaņģēlijs” (Svēto Rakstu ceļvedis, „Apustuļu darbi”,
scriptures.lds.org; skat. arī Lūkas 1:1–4; Ap. d. 1:1).

Kad un kur šī grāmata tika sarakstīta?
Apustuļu darbi tika sarakstīti pēc Lūkas evaņģēlija (skat. Ap. d. 1:1), kas,
visticamāk, tika sarakstīts 1. gs. pēc Kr. otrajā pusē. Nav zināms, kur tā tika sarakstīta.

Kam un kādēļ šī grāmata tika sarakstīta?
Apustuļu darbus Lūka veltīja kādam vīram, vārdā Teofils (skat. Ap. d. 1:1).

Kādas ir šīs grāmatas raksturiezīmes?
Grāmata „Apustuļu darbi” stāsta par kristietības sākumu un izplatīšanos, sākot ar
provinciālo jūdu galvaspilsētu Jeruzālemi un beidzot ar Romu — vareno impērijas
galvaspilsētu. Apustuļu darbos aprakstītie notikumi risinājās aptuveni 30 gadu ilgā
periodā (apmēram m. ē. 30.–62. g.) un tie pārsvarā koncentrējas uz Pētera (skat.
Ap. d. 1.–12. nodaļu) un Pāvila kalpošanu (skat. Ap. d. 13.–28. nodaļu). Bez
Apustuļu darbiem mūsu zināšanas par Baznīcas agrīno vēsturi aprobežotos ar
niecīgo informāciju, kas sniegta Jaunās Derības vēstulēs. Turklāt Apustuļu darbi
sniedz vērtīgu vēsturisko kontekstu Pāvila vēstulēm.

Izšķirošie momenti agrīnās Baznīcas izaugsmē bija: Pāvila pievēršana (skat. Ap. d.
9. nod.) un viņa misijas; Pētera vīzija par citticībnieku, kas iepriekš nav bijuši
pievērsti jūdaismam, uzņemšanu Baznīcā (skat. Ap. d. 10:9–16, 34–35) un
Jeruzālemes konferencē mācītās doktrīnas (skat. Ap. d. 15. nod.).

Kā rakstīts Lūkas 24:49, Glābējs pamācīja apustuļus, ka viņiem jāuzsāk sava
kalpošana tikai pēc tam, kad viņi tiks „apģērbti ar spēku no augšienes”. Grāmatā
„Apustuļu darbi” ir aprakstīta šī spēka saņemšana no Svētā Gara un dramatiskās
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sekas, kas sākās ar tūkstošiem cilvēku pievēršanu Vasarsvētku dienā (skat. Ap. d.
2. nod.). Viscaur Apustuļu darbu pierakstam Lūka uzsver Svētā Gara ietekmi uz
atsevišķiem cilvēkiem un draudzēm. Frāze „apģērbti ar spēku no augšienes” arī,
visticamāk, nozīmēja, ka apustuļi „saņēma noteiktas zināšanas, spēku un īpašas
svētības, kuras parasti tiktu dāvātas Tā Kunga templī” (Brūss R. Makonkijs,
Doctrinal New Testament Commentary, 3. sēj. [1965–1973], 1:859).

Satura izklāsts
Apustuļu darbu 1.–2. nodaļa. Jēzus Kristus kalpo Saviem mācekļiem 40 dienas
pēc Savas Augšāmcelšanās un tad uzkāpj debesīs. Iedvesmas vadīti, apustuļi aicina
Matiju ieņemt brīvo vietu Divpadsmit apustuļu kvorumā. Svētais Gars tiek izliets
pār ļaudīm Vasarsvētku dienā. Pēteris drosmīgi liecina par augšāmcelto Glābēju, un
3000 cilvēku tiek pievērsti.

Apustuļu darbu 3.–8. nodaļa. Pēteris un Jānis izdziedina vīru, kas bija tizls no
dzimšanas. Pēteris un Jānis tiek apcietināti par to, ka sludina un dziedina Jēzus
Kristus Vārdā, un tiek izpestīti no cietuma. Apustuļi aicina septiņus vīrus palīdzēt
viņiem kalpošanā; viens no šiem vīriem — Stefans — liecina jūdu padomes priekšā,
un padomes locekļi piespriež viņam nāvessodu. Filips sludina visā Samarijā.

Apustuļu darbu 9.–12. nodaļa. Sauls tiek pievērsts un uzsāk savu kalpošanu.
Vīzijā Pēteris uzzina, ka evaņģēlijs ir jāsludina citticībniekiem. Hērods Agripa I
piespriež nāvi apustulim Jēkabam (Jāņa brālim) un apcietina Pēteri.

Apustuļu darbu 13.–15. nodaļa. Sauls un Barnaba tiek aicināti kļūt par
misionāriem. Viņi saskaras ar pretestību no jūdu puses un tiek dažu citticībnieku
pieņemti. Baznīcas vadītāji sanāk kopā Jeruzālemē un nosaka, ka citticībnieku
pievērstajiem nav nepieciešams tikt apgraizītiem vai ievērot Mozus likumu, kad tie
pievienojas Baznīcai. Pāvils (agrāk saukts par Saulu) dodas savas otrās misijas
ceļojumā kopā ar Sīlu.

Apustuļu darbu 16.–20. nodaļa. Pāvils un Sīla stiprina vairākas baznīcas
(draudzes), kas bijušas izveidotas agrāk. Atēnās, Marsa kalnā, Pāvils sludina, ka
„[mēs] esam Dieva cilts” (Ap. d. 17:29). Pāvils noslēdz savu otro misiju un dodas
trešajā misijā pa visu Mazāziju. Pāvils apņemas atgriezties Jeruzālemē.

Apustuļu darbu 21.–28. nodaļa. Jeruzālemē Pāvils tiek apcietināts un turpina
liecināt par Jēzu Kristu. Tas Kungs atkal parādās Pāvilam. Daudzi jūdi sazvēras
Pāvilu nogalināt. Cezarejā viņš liecina Fēliksa, Fēsta un Agripas priekšā. Pa ceļam
uz Romu Pāvils piedzīvo kuģa bojāeju. Romā Pāvils sludina evaņģēliju, būdams
mājas arestā.

APUSTUĻU DARBI
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17. DAĻA: 1. DIENA

Apustuļu darbu 1:1–8
Ievads
Jēzus Kristus kalpoja Saviem apustuļiem 40 dienas pēc Savas Augšāmcelšanās. Viņš
sagatavoja viņus būt par Viņa lieciniekiem visā pasaulē.

Ap. d. 1:1–8
Jēzus kalpo Saviem apustuļiem 40 dienas
Iedomājies: kāds draugs no citas ticības vēršas pie tevis ar vēlmi uzzināt vairāk par
tavu Baznīcu un jautā: „Kas vada tavu Baznīcu?” Kā tu atbildētu?
____________________

Studējot Ap. d. 1:1–8, meklē patiesus principus, kas tev var palīdzēt rast atbildi uz
šo jautājumu un saprast, ka apustuļi, kas senatnē vadīja Baznīcu, bija Jēzus Kristus
liecinieki un viņiem bija pienākums dalīties šajā liecībā visā pasaulē. Apustuļiem,
kas Baznīcu vada mūsdienās, ir dota tāda pati svētība un pienākums.

Grāmata

„Apustuļu darbi” iezīmē nozīmīgu pāreju Jaunajā Derībā. Mateja, Marka, Lūkas un
Jāņa evaņģēlijs sniedz aprakstu par Glābēja laicīgo kalpošanu un Viņa veikto
Izpirkšanu. Savukārt grāmata „Apustuļu darbi” stāsta par apustuļu kalpošanu pēc
Glābēja uzkāpšanas debesīs.

Izlasi Ap. d. 1:1–2, meklējot, kam šī grāmata tika rakstīta.

Grāmatas „Apustuļu darbi” autors ir Lūka, un 1. pantā minētā „pirmā grāmata” ir
Lūkas evaņģēlijs, kas arī bija rakstīts kādam nezināmam cilvēkam, vārdā Teofils.
Lūkas nodoms, rakstot šīs grāmatas, bija palīdzēt Teofilam iegūt savu personīgo
liecību par Jēzu Kristu (skat. Lūkas 1:1–4).

Izlasi Ap. d. 1:2, meklējot, kā Jēzus Kristus turpināja vadīt Savu Baznīcu pēc Savas
Augšāmcelšanās.

Saskaņā ar 2. pantu, kā Jēzus Kristus vadīja Savu Baznīcu pēc tam, kad pameta
mirstīgo dzīvi?

Ap. d. 1:2 mēs mācāmies, ka Jēzus Kristus vada Savu Baznīcu, atklājot Savu
gribu Saviem apustuļiem caur Svēto Garu.

Elders Džefrijs R. Holands, Divpadsmit apustuļu kvoruma loceklis, mācīja, ka Jēzus
Kristus turpināja vadīt Savu Baznīcu pēc Savas Augšāmcelšanās:

„Jau pirmajā grāmatas „Apustuļu darbi” pantā ir paziņots, ka arī turpmāk
Baznīca tiks vadīta dievišķi, nevis laicīgi. … Patiesi, pilnīgāks grāmatas
„Apustuļu darbi” nosaukums varētu būt „Augšāmceltā Jēzus Kristus darbi,
pārstāvot Sevi caur Svēto Garu Savu, ordinēto apustuļu dzīvē un kalpošanā”. …

Baznīca tika vadīta tādā pašā veidā. Glābēja atrašanās vieta bija mainījusies, taču
Baznīcas virzība un vadība bija tieši tāda pati” („Teaching, Preaching, Healing”,

Ensign, 2003. g. janv., 37. lpp.).
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Padomā par to, kāpēc ir svarīgi zināt, ka mūsdienās Jēzus Kristus turpina vadīt Savu
Baznīcu caur atklāsmi.

1. Padomā par pieredzēm, kas ir stiprinājušas tavu liecību par to, ka
Jēzus Kristus vada Savu Baznīcu mūsdienās caur atklāsmi. Uzraksti

par savu pieredzi savā studiju dienasgrāmatā. Ja tu neuzskati, ka tev ir bijusi
tāda pieredze, palūdz kādam uzticīgam Baznīcas loceklim dalīties tajā, kā viņš
vai viņa zina, ka Tas Kungs vada Savu Baznīcu mūsdienās caur atklāsmi. Savā
studiju dienasgrāmatā uzraksti, ko tu uzzināji no šīs sarunas.

Pirms Savas uzkāpšanas debesīs Jēzus pavadīja 40 dienas, sniedzot apustuļiem
personīgus norādījumus, un apustuļi sāka vadīt Baznīcu šeit, uz Zemes, caur Svēto
Garu. Izlasi Ap. d. 1:3, meklējot, ko apustuļi pieredzēja un mācījās šo
40 dienu laikā.

3. pantā vārds ciešanām attiecas uz Glābēja Izpirkšanas upuri un Viņa ciešanām
(skat. Joseph Smith Translation, Acts 1:3). Frāze „skaidrām zīmēm” attiecas uz
Jēzus sniegtajiem, neapstrīdamajiem pierādījumiem tam, ka Viņš bija augšāmcēlies.

Izlasi Ap. d. 1:4–5, meklējot, ko Glābējs pavēlēja apustuļiem darīt. Tu vari atzīmēt
to, ko atrodi.

Jēzus pavēlēja apustuļiem palikt Jeruzālemē, līdz viņi tiks kristīti ar Svēto Garu. Tas
attiecas uz Svētā Gara pastāvīgas klātbūtnes saņemšanu, kas apustuļiem nebija
nepieciešama, kamēr Tas Kungs bija tiem fiziski līdzās.

Izlasi Ap. d. 1:8, noskaidrojot, kas apustuļiem bija jādara pēc tam, kad tie saņēma
Svēto Garu.

No tā, ko Glābējs mācīja 8. pantā, mēs mācāmies, ka apustuļi ir Jēzus Kristus
liecinieki un vēsta par Viņu visā pasaulē.

Prezidents Gordons B. Hinklijs mācīja par mūsdienu apustuļu atbildību — būt par
Jēzus Kristus lieciniekiem: „Mūsdienās Tas Kungs ir aicinājis 15 īpašus lieciniekus
— vēstīt par Viņa dievišķumu visas pasaules priekšā. Viņu aicinājums ir unikāls;
viņi ir Tā Kunga, Jēzus Kristus, apustuļi, Viņa izraudzīti un pilnvaroti. Viņiem ir
pavēlēts, ar tiem piešķirto svētās apustuļa kārtas spēku un pilnvarām, liecināt par
to, ka Viņš dzīvo” („Special Witnesses of Christ”, Ensign, 2001. g. apr., 4. lpp.).

17. DAĻA,  1 . DIENA

325



Izlasi dokumentu „Dzīvais Kristus — apustuļu liecība”, kas pievienots šai stundai.
Atzīmē tās apustuļu liecības daļas, kas tev ir visnozīmīgākās.

Video, kuros katrs Augstākā prezidija un Divpadsmit apustuļu kvoruma
loceklis sniedz savu personīgo liecību par Jēzu Kristu, ir pieejami „Special

Witnesses of Christ” vietnē LDS.org. Tu vari izvēlēties noskatīties divus vai trīs no
šiem video.

2. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz jautājumu: Kā
mūsdienu apustuļu liecība ietekmē tavu personīgo liecību par

Jēzu Kristu?
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Kaut arī Ap. d. 1:8 attiecas uz apustuļu lomu — būt par Glābēja īpašajiem
lieciniekiem, tas arī māca mums to, kas var palīdzēt mums būt par Jēzus Kristus
lieciniekiem visā pasaulē.

Pamatojoties uz Tā Kunga doto apsolījumu apustuļiem Ap. d. 1:8, mēs mācāmies,
ka caur Svētā Gara spēku mēs varam kļūt par Jēzus Kristus lieciniekiem.

Kā Svētā Gara spēks palīdz mums kļūt par Glābēja lieciniekiem?

3. Savā studiju dienasgrāmatā atbildi uz jautājumiem:

a. Kā tu esi sajutis Svēto Garu, kad citi ir dalījušies liecībā par Jēzu Kristu?

b. Kad tu esi sajutis, ka Svētais Gars palīdz tev liecināt citiem par Jēzu Kristu?

Meklē iespējas dalīties savā liecībā par Jēzu Kristu ar citiem un paļaujies, ka Svētais
Gars apstiprinās patiesību, par ko tu citiem liecināsi.

Apustuļu darbi — Jāņa atklāsmes grāmata: pārskats par
Jaunās Derības otro pusi
Ap. d. 1:8 ne tikai māca patiesus principus par apustuļu atbildību, bet arī sniedz
pārskatu par Jaunās Derības otro pusi. Saskaņā ar Ap. d. 1:8, ko Glābējs pravietoja
par to, kur Viņa mācekļi liecinās par Viņu?

Lai palīdzētu iztēloties apustuļu ceļojumus un Glābēja pravietojuma piepildīšanos,
izmanto kartes, kas atrodamas Bībeles pielikumos vai Svēto Rakstu ceļvedī, un
sameklē Svētajos Rakstos minētās vietas.

Izmanto Svēto Rakstu studēšanas palīglīdzekļus
Baznīca ir sagatavojusi plašu Svēto Rakstu studēšanas palīglīdzekļu klāstu. Tos var atrast PDS
Svēto Rakstu izdevumos un Svēto Rakstu ceļvedī. Palīglīdzekļu klāstā ir zemteksta piezīmes ar
pantu norādēm, vārdu skaidrojumi, izvilkumi no Džozefa Smita tulkojuma, tematu alfabētiskie
rādītāji, Bībeles vārdnīca, kartes un attēli. Tie ir vieni no visvērtīgākajiem palīglīdzekļiem, ko tu
izmantosi, studējot Svētos Rakstus. Tu tiksi svētīts, ja savās personīgajās Svēto Rakstu studijās
izmantosi studēšanas palīglīdzekļus.

Ap. d. 1.–5. nodaļā dokumentēta apustuļu kalpošana Jeruzālemē, Ap. d.
6.–9. nodaļā dokumentēta apustuļu kalpošana visā Jūdejā un Samarijā, un Ap. d.
10.–28. nodaļā dokumentēta apustuļu kalpošana Romas impērijā jeb „līdz pašam
pasaules galam” (Ap. d. 1:8). Tu vari pierakstīt šo grāmatas „Apustuļu darbi”
izklāstu savu Svēto Rakstu lappuses malā, līdzās Ap. d. 1:8.
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Atver Bībeles satura rādītāju. Apskati Jaunās Derības grāmatas, kas seko Apustuļu
darbiem. Grāmatas no Pāvila 1. vēstules korintiešiem līdz vēstulei ebrejiem ir
apustuļa Pāvila rakstītas vēstules. Tu uzzināsi par Pāvila pievēršanos ticībai un
kalpošanu, studējot Ap. d. 9. nodaļu, kā arī 13.–28. nodaļu.

Aplūko karti „Grāmatas „Apustuļu darbi” pārskats”, kurā redzamas pilsētas vai
reģioni, kas daudzviet minēti Pāvila vēstulēs. Daudzas Jaunās Derības vēstules tika
sarakstītas Baznīcas draudzēm dažādās pilsētās, lai risinātu viņu konkrētās
vajadzības. Piemēram, tesaloniķieši bija cilvēki, kas dzīvoja pilsētā Tesalonīke, un
pastāv uzskats, ka grāmata „Pāvila 1. vēstule tesaloniķiešiem” bija pirmā vēstule,
ko uzrakstīja Pāvils. Papildus rakstīšanai svēto draudzēm, Pāvils rakstīja arī
atsevišķiem cilvēkiem, tādiem kā Timotejs, Tits un Filemons.

Paskaties satura rādītājā, kādas grāmatas ir pēc vēstules ebrejiem. Papildus Pāvilam,
arī citi apustuļi un Baznīcas vadītāji rakstīja Baznīcas locekļiem. Dažas no šīm
vēstulēm sarakstīja Jēkabs, Pēteris, Jānis un Jūda. Jāņa atklāsmes grāmata vēsta par
vīziju, kas tika dota apustulim Jānim.

Kad tu turpināsi studēt Jaunās Derības otro pusi, esi lūgšanu pilns, lai Svētais Gars
var apgaismot tevi un palīdzēt tev iegūt lielāku izpratni, studējot Jaunās Derības
apustuļu mācības.

4. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, zem šīs dienas
uzdevumiem, ieraksti:

Es izstudēju Ap. d. 1:1–8 un pabeidzu šo stundu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu skolotāju:
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17. DAĻA: 2. DIENA

Apustuļu darbu 1:9–26
Ievads
Kad Jēzus Kristus 40 dienas bija mācījis Savus mācekļus, Viņš uzkāpa debesīs.
Apustuļi un citi vienojās lūgšanā un pielūgšanā. Caur iedvesmu Matiju aicināja
ieņemt brīvo vietu Divpadsmit apustuļu kvorumā, kas izveidojās pēc Jūdas Iskariota
nodevības un nāves.

Ap. d. 1:9–12
Glābējs uzkāpj debesīs
Izlasi tālāk dotos izteikumus par Jēzus Kristus Otro atnākšanu un paredzētajā,
brīvajā vietā uzraksti, vai attiecīgais apgalvojums ir patiess (P) vai nepatiess (N).
Izmanto norādītās rakstvietas, kas tev palīdzēs sniegt pareizu atbildi.

____ 1. Jēzus Kristus pēdējās dienās atgriezīsies uz Zemes. (Skat. Mozus gr.
7:60.)

____ 2. Savā Otrajā atnākšanā Viņš parādīsies tikai taisnīgiem cilvēkiem. (Skat.
M&D 101:23; Džozefs Smits — Mateja 1:26.)

____ 3. Kad Jēzus Kristus atgriezīsies, Viņš būs maskējies, tāpēc lielākā cilvēku
daļa nezinās, ka ir Otrā atnākšana. (Skat. M&D 49:22–23.)

Savas mirstīgās kalpošanas laikā Jēzus Kristus pravietoja, ka pēdējās dienās daži
cilvēki sludinās nepatiesas mācības par Viņa Otro atnākšanu (skat. Džozefs Smits
— Mateja 1:22–25). Ja mēs pievēršam uzmanību Glābēja un Viņa praviešu vārdiem,
mēs varam zināt, vai kāda mācība par Jēzus Kristus Otro atnākšanu ir patiesa vai
nepatiesa. Tā darot, mēs varam izvairīties no tā, ka tiekam maldināti (skat. Džozefs
Smits — Mateja 1:37).

Studējot Ap. d. 1:9–12, meklē patiesus principus par Jēzus Kristus Otro atnākšanu.

Glābējs pēc Savas Augšāmcelšanās 40 dienas mācīja Savus mācekļus (skat. Ap. d.
1:3). Izlasi Ap. d. 1:9–12, meklējot, kas notika pēc tam, kad Glābējs pabeidza mācīt
Savus apustuļus.

Iztēlojies, ka tu esi bijis liecinieks Glābēja uzkāpšanai debesīs. Kādas domas vai
sajūtas, tavuprāt, tevi pārņemtu?

Senajā Israēlā mākonis dažreiz
simbolizēja Dieva klātbūtni un godību
(skat. 2. Mozus 40:34). Ap. d. 1:9 minētā
padebess bija godības mākonis (skat.
Bible Dictionary, „Cloud”). Divi vīri, kas
ir pieminēti Ap. d. 1:10, bija eņģeļi.

Ievēro Ap. d. 1:11, ko eņģeļi pavēstīja
apustuļiem. Viena patiesība, ko mēs
varam mācīties no eņģeļu izteikuma, ir
šāda: Savā Otrajā atnākšanā Glābējs
godībā nāks no debesīm.
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Ievēro Ap. d. 1:12, ka Glābējs uzkāpa debesīs no Eļļas kalna. Tad, kad Glābējs
atgriezīsies, viena no vietām, kur nonākot Viņš parādīsies, būs Eļļas kalns, uz kura
Viņš stāvēs (skat. Caharijas 14:4; M&D 45:47–53; 133:19–20). Tas būs pirms Viņa
lielās un varenās parādīšanās pasaulei (skat. Jesajas 40:5).

Apdomā šādu jautājumu: Ja mēs zinām veidu, kā Glābējs atgriezīsies, kā tas mums
palīdz izvairīties tikt pieviltiem, gaidot Viņa Otro atnākšanu?

Ap. d. 1:13–26
Lai aizpildītu brīvo vietu Divpadsmit apustuļu kvorumā, izvēlas Matiju
Pēc tam, kad apustuļi no Eļļas kalna atgriezās Jeruzālemē, viņi sapulcējās ar dažiem
uzticīgiem vīriešiem un sievietēm, tostarp Jēzus māti, Mariju, lai lūgtu un pielūgtu.
Izlasi Ap. d. 1:13 un saskaiti norādītos apustuļus.

Kāpēc tobrīd bija tikai 11 apustuļi?

Ap. d. 1:15–20 mēs uzzinām, ka Pēteris nostājās 120 mācekļu priekšā un pastāstīja
par Jūdas Iskariota nāvi. Jūda iepriekš bija viens no Divpadsmit apustuļiem, tāpēc
mācekļi sapulcējās, lai izvēlētos jaunu apustuli.

Apdomā dažādus veidus, kā tiek izvēlēti daži no tālāk minētiem vadītājiem:
komandas kapteinis, vietējie valdības vadītāji, ķēniņš vai ķēniņiene un uzņēmuma
prezidents. Kāda varētu būt nepieciešamā kvalifikācija, lai iegūtu šos vadošos
amatus? ____________________

Apdomā, kā Jēzus Kristus apustulis tiek izvēlēts un kas cilvēku kvalificē kalpot par
apustuli.

Izlasi Ap. d. 1:21–26, izzinot, kā pēc Jūdas Iskariota nāves tika izvēlēts jauns
apustulis.

26. pantā frāze „tie deva viņam meslus” attiecināma uz senu metodi, kā tika
pieņemti lēmumi. Ticīgo starpā iznākumu noteica Tā Kunga roka (skat. Sal. pam.
16:33).

Elders Brūss R. Makonkijs, Divpadsmit apustuļu kvoruma loceklis, skaidro: „Šādās
reizēs, kad viņi meta meslus, Tas Kungs noteica iznākumu. Taču ticamāk ir tas, ka
viņi „meta meslus”, lai paustu atbalstu tam, ko Dievs bija izvēlējies kalpošanai
svētajā apustuļa kārtā” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 sēj.
[1965–1973], 2:32).

Saskaņā ar Ap. d. 1:21–22, Pēteris teica, ka jaunajam apustulim būtu jātiek
izvēlētam no tiem, kas personīgi zināja Jēzu un bija Viņa kalpošanas liecinieki no
iesākuma līdz Viņa Augšāmcelšanās dienai.

Kas tev liekas īpašs apustuļu lūgšanā, kas ir pierakstīta Ap. d. 1:24–25?
____________________

Viens patiess princips, ko mēs varam mācīties no šī pieraksta, ir šāds: Jēzus Kristus
apustuļus aicina Dievs, dodot atklāsmi. Tu vari uzrakstīt šo patieso principu
līdzās Ap. d. 1:24.
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1. Savā studiju dienasgrāmatā atbildi uz šādu jautājumu: Kāpēc,
tavuprāt, tas ir svarīgi, ka apustuļus caur atklāsmi aicina Dievs un

viņus neizvēlas līdzīgi tam, kā tiek izvēlēti citi vadītāji pasaulē?

Lai ilustrētu, kā mūsdienu apustulis tiek izraudzīts caur atklāsmi, izlasi tālāk doto
stāstu no prezidenta Hibera Dž. Granta dzīves:

„Prezidents [Hibers Dž.] Grants, būdams Baznīcas prezidents, saņēma atklāsmes,
lai vadītu visu Baznīcu. Vienu šādu atklāsmi Viņš saņēma uzreiz pēc tam, kad bija
iesvētīts par Baznīcas prezidentu, tiecoties noskaidrot Tā Kunga gribu, lai aicinātu
jaunu Divpadsmit apustuļu kvoruma locekli. Apdomājot šo pienākumu, viņa
domas atkārtoti vērsās pie viņa drauga mūža garumā, Ričarda V. Janga, kurš bija
uzticīgs pēdējo dienu svētais un ilggadējs vadītājs. Prezidents Grants runāja par

šo kandidatūru ar saviem padomniekiem, kuri atbalstīja viņa lēmumu. Kad viņš beidzot jutās
pārliecināts par lēmuma pareizību, viņš uzrakstīja sava drauga vārdu uz papīra lapas un paņēma
to līdzi uz iknedēļas sanāksmi templī ar Augstāko prezidiju un Divpadsmit apustuļu kvorumu.
Taču, grasoties iepazīstināt savus brāļus ar šo kandidatūru, lai saņemtu viņu atbalstu, viņš to
nespēja izdarīt. Tā vietā, lai nosauktu Ričarda V. Janga vārdu, viņš nosauca Melvina Dž. Balarda
vārdu; šo cilvēku viņš tikpat kā nepazina. Prezidents Grants vēlāk pastāstīja, kā šī pieredze viņu
ietekmēja:

„Savā darbā es esmu izjutis dzīvā Dieva vadību un iedvesmu. Kopš brīža, kad par vienu no
apustuļiem es izvēlējos zināmā mērā svešinieku, nevis tuvu draugu mūža garumā, es zinu tikpat
droši kā to, ka dzīvoju, ka man ir pieejama gaisma, iedvesma un vadība no Dieva, lai vadītu Viņa
darbu šeit, uz Zemes” (Teachings of Presidents of the Church: Heber J. Grant [2002],
181.–182. lpp.).

Apdomā, kā patiesais princips, kas mācīts Ap. d. 1:24, izpaužas šajā stāstā, kurā
raksturota mūsdienu apustuļa aicināšana.

Kā apustuļa aicinājums norāda uz to, ka Glābējs turpina vadīt Savu Baznīcu?
(Atceries patieso principu, kas tiek mācīts Ap. d. 1:2, ka Jēzus Kristus vada Savu
Baznīcu, atklājot Savu gribu Saviem apustuļiem caur Svēto Garu.)

2. Savā studiju dienasgrāmatā atbildi uz vienu vai vairākiem
jautājumiem:

a. Vai tu esi bijis liecinieks jauna apustuļa aicināšanai Divpadsmit apustuļu
kvorumā, un kādas bija tavas sajūtas, kad tu atbalstīji viņu šajā aicinājumā?

b. Kādas pieredzes tev ir palīdzējušas uzzināt, ka mūsdienu apustuļus ir
aicinājis Dievs?

c. Kāpēc tev ir svarīgi iegūt liecību par to, ka mūsdienu apustuļus ir
aicinājis Dievs?

d. Vai tu zini, kā sauc visus apustuļus, kuri pašlaik kalpo Baznīcā? Uzraksti to
pašreizējo apustuļu vārdus, ko tu vari atcerēties. (Lai noskaidrotu, cik labi tu
zini pašreizējo apustuļu vārdus, aplūko Augstāko pilnvaroto attēlus un
vārdus Ensign vai Liahona jaunākajā konferences izdevumā vai sameklē tos
vietnē LDS.org.)

3. Savā studiju dienasgrāmatā, zem šīs dienas uzdevumiem, ieraksti:
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Es izstudēju Ap. d. 1:9–26 un pabeidzu šo stundu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu skolotāju:
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17. DAĻA: 3. DIENA

Apustuļu darbu 2. nodaļa
Ievads
Vasarsvētku dienā mācekļi tika piepildīti ar Svēto Garu un saņēma valodu dāvanu,
kad viņi sludināja evaņģēliju. Pēteris pavēstīja, ka Jēzus ir „Kungs un Kristus” (skat.
Ap. d. 2:36), un aicināja ļaudis nožēlot grēkus, tapt kristītiem un saņemt Svētā Gara
dāvanu. Tajā dienā aptuveni 3000 cilvēku tika pievērsti un kristīti un turpināja būt
uzticīgi Baznīcā.

Ap. d. 2:1–13
Vasarsvētkos Jēzus Kristus mācekļi tiek piepildīti ar Svēto Garu
Padomā par kādu nesenu reizi, kad tev bija iespēja uzstāties Baznīcā ar runu, mācīt
stundu vai dalīties ar kādu evaņģēlijā. Ar kādām grūtībām tu saskaries, uzstājoties,
mācot vai liecinot par Jēzus Kristus evaņģēliju citiem? ____________________

Studējot Ap. d. 2:1–13, meklē patiesu principu, kas varētu tev palīdzēt, kad tu jūties
satraukts vai nobijies saistībā ar mācīšanu vai liecināšanu citiem par atjaunoto
evaņģēliju.

Apmēram nedēļu pēc tam, kad Glābējs bija uzkāpis debesīs, jūdi no daudzām
tautām atnāca uz Jeruzālemi, lai piedalītos Vasarsvētku mielastā un pielūgtu Dievu
pie tempļa, un pateiktos Tam Kungam. „Kā daļu no Mozus likuma, Vasarsvētkus
jeb pirmās ražas svētkus svinēja piecdesmit dienas pēc Pashā svētkiem (3. Mozus
23:16). Vasarsvētkos svinēja ražas novākšanu, un Vecajā Derībā tie tiek saukti par
Pļaujas svētkiem un Nedēļu svētkiem” (Svēto Rakstu ceļvedis, „Vasarsvētki”,
scriptures.lds.org).

Izlasi Ap. d. 2:1–4, meklējot, ko Jēzus Kristus mācekļi pieredzēja Vasarsvētku dienā.

Frāze „uguns mēles”, ja to uztver burtiski, nozīmē šķeltas jeb zarotas mēles jeb to,
kas līdzinās uguns liesmai. Kad Svētais Gars tika izliets pār mācekļiem, „uguns
mēles” (Ap. d. 2:3) bija Gara klātbūtnes izpausme.

Jānis Kristītājs Svētā Gara saņemšanu bija pielīdzinājis kristībām ar uguni (skat.
Mateja 3:11; Lūkas 3:16). Senajā Israēlā uguns bieži vien simbolizēja Dieva
klātbūtni. Uguns mēļu tēls, kas tika izmantots, lai raksturotu dievišķo uguni
Vasarsvētku dienā, simbolizēja to, ka mācekļi saņēma Glābēja solīto Svētā Gara
dāvanu (skat. Ap. d. 1:8).

Izlasi Ap. d. 2:5–8, meklējot, kas notika, kad mācekļi tika piepildīti ar Svēto Garu.
Iztēlojies, ka esi šī notikuma liecinieks.

Pārlasi Ap. d. 2:9–11 un izskaiti, cik daudz dažādas cilvēku grupas vai tautības
dzirdēja mācekļus runājam mēlēs ar Svētā Gara spēku. Pievienotajā kartē atrodi
dažas pieminētās vietas.
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Ievēro, ka katra no šīm grupām dzirdēja „Dieva lielos darbus” sludinām savā
dzimtajā valodā (Ap. d. 2:11). Kādos veidos mūsdienās cilvēki visā pasaulē var
dzirdēt evaņģēlija patiesības savā dzimtajā valodā?

Pateicoties tam, ka mācekļi bija piepildīti ar Svēto Garu, viņi spēja dalīties Jēzus
Kristus evaņģēlija patiesībās ar citiem — pat to cilvēku, kurus viņi mācīja, dzimtajās
valodās. Viena patiesība, ko mēs varam mācīties no šī pieraksta, ir šāda: kad
tapsim piepildīti ar Svēto Garu, Viņš palīdzēs mums mācīt un liecināt citiem.

Šo patiesību apliecina fakts, ka Svētais Gars mums palīdz mācīt evaņģēliju tiem, kas
runā citā valodā, nevis mūsu dzimtajā valodā.

Lai labāk izprastu, ko nozīmē — būt piepildītam ar Svēto Garu, aplūko sniegto
zīmējumu un iztēlojies, ka mēģini ieliet glāzēs ūdeni. Ievēro, kāpēc varētu būt grūti
piepildīt katru glāzi.

Padomā, kā glāzes varētu salīdzināt ar
cilvēkiem un ūdeni — ar Svēto Garu.
Ko varētu simbolizēt šķēršļi, kas kavē
piepildīt glāzes? Kāda uzvedība un
attieksme var liegt mums tapt
piepildītiem ar Svēto Garu?

1. Atbildi uz jautājumiem
savā studiju dienasgrāmatā:

a. Ko tu vari darīt, lai tiktu piepildīts ar Svēto Garu un Viņš varētu tev palīdzēt
mācīt un liecināt citiem?

b. Kādos veidos Svētais Gars ir palīdzējis tev mācīt evaņģēliju vai dalīties
liecībā ar citiem?

c. Kā Svētā Vakarēdiena pieņemšana ļauj Svētajam Garam būt ar mums?
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Ap. d. 2:12–13 mēs lasām, ka daži jūdi bija izbrīnīti par to, ka tie dzirdēja mācekļus
runājam mēlēs, kamēr citi izsmēja mācekļus, apgalvojot, ka tie bija dzēruši par
daudz vīna.

Ap. d. 2:14–47
Pēteris liecina par Jēzu Kristu un māca ļaudis par to, kā saņemt pestīšanu
Izlasi Ap. d. 2:14, meklējot, kurš sāka mācīt ļaužu pulku.

Iedomājies sevi apustuļa Pētera vietā, stāvot ļaužu pulka priekšā. Kādas evaņģēlija
patiesības tu mācītu un par ko liecinātu? Kāpēc? ____________________

Kā pierakstīts Ap. d. 2:15–35, Pēteris paziņoja, ka valodu dāvanas saņemšana un
citas Gara izpausmes mācekļu vidū bija pravieša Joēla pravietojuma viens no
piepildījumiem (skat. Joēla 3:1–5). Tad Pēteris mācīja un liecināja ļaudīm,
izmantojot ķēniņa Dāvida vārdus un psalmus.

Elders Dalins H. Oukss no Divpadsmit apustuļu kvoruma mācīja, ka Joēla 3:1–5 ir
tādas rakstvietas piemērs, kam var būt vairākas nozīmes un piepildījumi:

„Daudziem no pravietojumiem un doktrinārajām rakstvietām Svētajos Rakstos ir
vairākas nozīmes. …

[Viens] uzskatāms piemērs pravietojumam ar vairākām nozīmēm ir Joēla
grāmatā, kas runā par to, ka pēdējās dienās Tas Kungs izlies Savu garu pār visu
miesu un ka mūsu dēli un meitas pravietos (skat. Joēla 3:1). Vasarsvētku dienā
apustulis Pēteris paziņoja, ka notikumi, kam viņi bija liecinieki, bija „pravieša

Joēla vārd[u]” (Ap. d. 2:16) piepildījums. Tūkstoš astoņsimt gadu vēlāk eņģelis Moronijs citēja šo
pašu pravietojumu un teica, ka „tas viss vēl nav piepildījies, bet drīz piepildīsies” [Džozefs
Smits — Vēsture 1:41]” („Scripture Reading and Revelation”, Ensign, 1995. g. janv., 8. lpp.).

Gan Pēteris, gan Moronijs nekļūdījās, sacīdami, ka Joēla pravietojumam ir
piepildījums, nozīme un pielietojums gan Vasarsvētku dienā, gan pēdējās dienās.

2. Izlasi Ap. d. 2:22–24, 29–33, 36 un savā studiju dienasgrāmatā
atbildi uz šādiem jautājumiem:

a. Par kādām svarīgām patiesībām Pēteris mācīja un liecināja?

b. Kas Pētera liecībā jūdiem uz tevi atstāj īpašu iespaidu?

Apdomā, ko Pēteris teica un darīja naktī, kad Glābējs tika sagūstīts un kad viņam
tika jautāts par viņa attiecībām ar Jēzu (skat. Lūkas 22:54–62).

Padomā par to, kā Pētera vārdi un rīcība Vasarsvētku dienā atšķīrās no gadījuma,
kad viņš trīs reizes noliedza to, ka pazīst Jēzu. Kā tu domā, kas izraisīja šādas
izmaiņas Pēterī?

Izlasi Ap. d. 2:37, meklējot, kā Pētera vārdi ietekmēja ļaužu pulku. (Ap. d. 2:36–38 ir
prasmīgi pārzināmā rakstvieta. Tu varētu atzīmēt prasmīgi pārzināmās rakstvietas
atšķirīgā veidā, lai tu tās viegli varētu atrast.)

Ievēro frāzi „sāpīgi ķēra viņu sirdis” Ap. d. 2:37. Frāze sāpīgi ķēra nozīmē —
„iedūrās”, kas liecina, ka cilvēki izjuta skumjas un nožēlu, jo jūdi kā cilvēki un tauta
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bija situši krustā savu Kungu, Jēzu Kristu. Pēteris nenorādīja, ka jūdi no dažādām
tautībām, kurus viņš mācīja Vasarsvētku dienā, bija atbildīgi par Glābēja
sišanu krustā.

Saskaņā ar Ap. d. 2:37, kādu jautājumu ļaudis uzdeva? Apdomā, kā šis jautājums
apliecināja to, ka ļaudis sāka pieredzēt sirds pārmaiņas.

Izlasi Ap. d. 2:38–41, meklējot, ko Pēteris mudināja cilvēkus darīt. Vārds samaitātā
nozīmē nepakļāvīga, neķītra vai negodīga.

Saskaņā ar Ap. d. 2:41, kā cilvēki reaģēja uz Pētera mācībām un aicinājumu nožēlot
grēkus un tapt kristītiem?

Daudzi cilvēki pieņēma patiesību un tika kristīti.

Izlasi Ap. d. 2:42–47, meklējot, ko jaunpievērstie Jēzus Kristus evaņģēlijam darīja
pēc tam, kad bija pieņēmuši patiesību ar Svētā Gara spēku un tika kristīti?

Kā šo cilvēku rīcība parādīja, ka viņi bija patiesi pievērsti?

Frāze „maizes laušana” (Ap. d. 2:42) attiecas uz Svētā Vakarēdiena priekšrakstu, un
frāze „viss tiem bija kopīgs” (Ap. d. 2:44) attiecināma uz to, ka svētie dzīvoja
saskaņā ar ziedošanās likumu, kas sevī ietvēra rūpes par trūcīgajiem un
nabadzīgajiem viņu vidū.

Atceries: pirms šie jūdi dzirdēja un rīkojās saskaņā ar Pētera vārdiem, viņi nebija
pieņēmuši Jēzu kā savu Glābēju un nedzīvoja pēc Viņa mācībām. Padomā, cik
daudz šie cilvēki bija izmainījušies.

Viens princips, ko mēs varam mācīties no Ap. d. 2:37–47, ir šāds: kad mēs
uzņemsim Dieva vārdu ar Svētā Gara spēku, mūsu sirdis izmainīsies un mēs
kļūsim pievērsti Jēzum Kristum.

3. Izpildi šos uzdevumus savā studiju dienasgrāmatā:

a. Uzraksti, kas cilvēkam ir jādara, lai saņemtu Dieva vārdu ar Svētā
Gara spēku.
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b. Uzdod ģimenes loceklim, draugam vai kaimiņam šādu jautājumu un
pieraksti viņa vai viņas atbildi (tu varētu uzrakstīt arī savu atbildi uz šo
jautājumu): Kā Gars ir palīdzējis tev mainīties un kļūt pievērstam Jēzum
Kristum, kad tu esi centies mācīties evaņģēlija patiesības un dzīvot saskaņā
ar tām?

4. Dažas minūtes padomā, ko tu vari darīt, lai Dieva vārdus un
mācības pieņemtu ar Svētā Gara spēku. Kādas konkrētas izmaiņas

tu vari veikt, tiecoties rīkoties pēc saņemtajiem pamudinājumiem? Pieraksti
savas domas un sajūtas savā studiju dienasgrāmatā. Nospraud mērķi — ko tu
šonedēļ darīsi, lai Dieva vārdus un mācības pieņemtu ar Svētā Gara spēku.

Prasmīgi pārzināmā rakstvieta — Ap. d. 2:36–38
Vēlreiz izlasi Ap. d. 2:38, meklējot, kādu svētību Pēteris solīja cilvēkiem, ja tie
nožēlotu grēkus un taptu kristīti.

Šajā pantā mēs mācāmies: kad mums ir ticība Jēzum Kristum, kad mēs
nožēlojam grēkus un topam kristīti, mēs esam gatavi saņemt Svētā Gara
dāvanu. Kā grēku nožēlošana un kristīšana sagatavo cilvēku saņemt Svētā Gara
dāvanu? Mormona Grāmatā mēs mācāmies, ka mēs tiekam „iesvētīti, pieņemot
Svēto Garu” (3. Nefija 27:20), un ka caur Svēto Garu mēs varam saņemt savu grēku
piedošanu (skat. 2. Nefija 31:17).

5. Salīdzini Ap. d. 2:36–38 ar ceturto Ticības apliecinājumu. Atrodi
Ap. d. 2:36–38 vārdus, kas parāda vai māca evaņģēlija galvenos

principus un priekšrakstus. Savā studiju dienasgrāmatā uzraksti katra vārda
pirmo burtu no Ap. d. 2:38 (piemēram, B P t a: A n g u l k …). Tad izmanto
uzrakstīto kā palīgu šīs prasmīgi pārzināmās rakstvietas panta iegaumēšanā.
Deklamē šo pantu, līdz esi to iegaumējis. Iztēlojies, ka tu uzaicini kādu cilvēku
tapt kristītam, lai arī viņš vai viņa varētu baudīt savā dzīvē Svētā Gara dāvanu.

6. Savā studiju dienasgrāmatā, zem šīs dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es izstudēju Apustuļu darbu 2. nodaļu un pabeidzu šo stundu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu skolotāju:
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Pēteris dziedināja tizlo vīru pie tempļa.

17. DAĻA: 4. DIENA

Apustuļu darbu
3.–5. nodaļa
Ievads
Pie tempļa vārtiem Pēteris un Jānis izdziedināja kādu vīru, kas bija tizls no
dzimšanas. Pēc tam Pēteris mācīja ļaudis, kas bija liecinieki šī vīra izdziedināšanai.
Tā rezultātā Pēteris un Jānis tika apcietināti, un sinedrijs pavēlēja tiem pārtraukt
mācīt Jēzus Vārdā. Baznīcas locekļi dzīvoja saskaņā ar ziedošanās likumu, taču divi
no tiem nomira, jo bija melojuši Pēterim un Dievam. Pēteris un Jānis turpināja veikt
brīnumus, kas sadusmoja augstos priesterus. Viņi atkal tika apcietināti un ieslodzīti
cietumā, taču eņģelis tos atbrīvoja. Eņģelis lika viņiem doties uz templi un sludināt
evaņģēliju.

Ap. d. 3:1–11
Pēteris izdziedina vīru, kas bija tizls no dzimšanas
Padomā par kādu gadījumu, kad tu lūdzi kaut ko konkrētu (iespējams, dzimšanas
dienas vai Ziemassvētku dāvanu), bet tā vietā saņēmi ko citu. Kā šī pieredze varētu
būt līdzīga meklējumiem pēc Debesu Tēva svētībām caur lūgšanu?

Studējot Ap. d. 3. nodaļu, meklē principu, kas varētu tev palīdzēt, kad tu nesaņem
gaidītās atbildes vai svētības no Tā Kunga.

Izlasi Ap. d. 3:1–3, meklējot, ko Pēteris un Jānis sastapa pie tempļa vārtiem.

Apdomā, kā tu justos, ja būtu šī tizlā vīra vietā. Kādas, tavuprāt, varētu būt tipiskas
atbildes, ko cilvēki varētu sniegt šādam vīram, kurš lūdz dāvanas jeb palīdzību,
piemēram, naudu vai pārtiku?

Izlasi Ap. d. 3:4–7, meklējot, ko Pēteris paveica šī vīra labā.

Kas Pētera rīcībā un vārdos uz tevi atstāj īpašu iespaidu?

Izlasi Ap. d. 3:8, meklējot, ko šis vīrs
darīja pēc tam, kad Pēteris „to pacēla”
(Ap. d. 3:7).

Kādā veidā svētība, ko šis vīrs saņēma,
bija lielāka par dāvanām (naudu), ko
viņš bija lūdzis?

Mēs varam pielīdzināt šo stāstu savai
dzīvei. Debesu Tēvs var neatbildēt uz
mūsu lūgšanām tādos veidos, kā mēs
vēlamies vai sagaidām no Viņa, bet
Viņš vienmēr atbildēs tādā veidā,
kas mums sniegs vislielāko labumu.
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Stāstā, ko var lasīt Ap. d. 3:1–8, ir acīmredzams, ka tas, ko šis vīrs saņēma, bija
daudz lielāks par to, ko viņš bija lūdzis. Taču citos gadījumos var nebūt tik skaidrs,
ka tas, ko mēs saņemam, ir lielāks par to, ko esam lūguši.

1. Savā studiju dienasgrāmatā uzraksti par kādu pieredzi, kad Tas
Kungs ir atbildējis uz tavām lūgšanām citādāk, nekā tu biji vēlējies,

taču beigās izrādījies, ka tas sniedzis tev vēl lielāku labumu.

Iztēlojies, ka tu biji starp tiem cilvēkiem pie tempļa, kas bija liecinieki tizlā vīra
izdziedināšanai. Ieejot pa tempļa durvīm, tu bieži redzēji tizlo vīru, kurš ubagoja.
Tad kādu dienu tu redzi viņu lēkājam un skrienam, jo viņš ir izdziedināts. Kā tev
šķiet, vai, redzot šo brīnumu, tavs viedoklis par Pēteri un Jāni izmainītos?

Izlasi Ap. d. 3:9–11, meklējot, kā cilvēki reaģēja uz šī vīra izdziedināšanu.

Ap. d. 3:12–26
Pēteris liecina par Jēzu Kristu un sludina grēku nožēlošanu
Izlasi Ap. d. 3:12–18, meklējot, kā Pēteris izskaidroja pūlim tizlā vīra izdziedināšanu
Ievēro, kam Pēteris deva godu par šī vīra dziedināšanu.

No Pētera rīcības un vārdiem mēs mācāmies, ka Jēzus Kristus kalpi var darīt
brīnumus caur ticību — Viņa Vārdā.

Izlasi Ap. d. 3:19, meklējot, kāds bija Pētera aicinājums cilvēkiem. (Ap. d. 3:19–21 ir
prasmīgi pārzināmā rakstvieta. Tu to vari kaut kā īpaši atzīmēt, lai turpmāk viegli
varētu atrast.)

Pēteris sniedza cerību tiem, kurus viņš uzrunāja, mācot, ka arī viņi var tikt attīrīti
caur ticību Jēzum Kristum un Viņa veiktajai Izpirkšanai.

Pievērs uzmanību frāzei „atspirgšanas laikiem” Ap. d. 3:20. Elders Brūss
R. Makonkijs, Divpadsmit apustuļu kvoruma loceklis, skaidro:

„Šis noliktais laiks, šie atspirgšanas laiki būs Cilvēka Dēla otrās atnākšanas laikā,
dienā, kad Tas Kungs atkal sūtīs Kristu uz Zemi.

… Tā ir diena, kad „Zeme tiks atjaunota un saņems savu paradīzes godību”.
(Desmitais Ticības apliecinājums.) Tā ir diena, ko Jesaja redzēja, kad [tapa]
„jauna zeme” (Jesajas 65:17) — zeme, kas pastāvēs, kad ļaunums izzudīs un kad
sāksies Tūkstošgade” (Conference Report, 1967. g. okt., 43. lpp.).
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Izlasi Ap. d. 3:20–21, meklējot, kas vēl
notiks šajā laika periodā.

Frāze „laik[s], kad viss būs panākts”
Ap. d. 3:21 attiecas uz evaņģēlija
Atjaunošanu pēdējās dienās. Ap. d.
3:20–21 mēs mācāmies: visu laikmetu
pravieši ir pareģojuši evaņģēlija
Atjaunošanu pēdējās dienās.

Kā pierakstīts Ap. d. 3:22–26, Pēteris
liecināja, ka Mozus „un visi pravieši,
sākot ar Samuēlu, un tie, kas turpmāk
runājuši” (24. pants), ir stāstījuši par
Jēzu Kristu un brīdinājuši par Viņa
noraidīšanas sekām (Ap. d. 3:23).
Eņģelis Moronijs atkārtoja šo rakstvietu
mūsdienu atklāsmē Džozefam Smitam,
apliecinot Jēzus Kristus noraidīšanas
sekas (skat. Džozefs Smits — Vēsture
1:41).

Prasmīgi pārzināmā rakstvieta — Ap. d. 3:19–21
2. Iedomājies, ka esi misionārs un kāds klausītājs vaicā: „Kur Bībelē ir

rakstīts, ka evaņģēlijs tiks atjaunots pēdējās dienās?” Atbildi uz šo
jautājumu savā studiju dienasgrāmatā, izmantojot Ap. d. 3:19–21 un vismaz
vienu citu Bībeles rakstvietu. Tu varētu ieskatīties Svēto Rakstu ceļvedī, meklējot
„Evaņģēlija Atjaunošana”.
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Pēteris un Jānis tika apcietināti un aizvesti
sinderija priekšā.

Apustuļu darbu 4.–5. nodaļa
Pēteris un Jānis tiek apcietināti un atbrīvoti; Ananija un Sapfira melo Pēterim
Ap. d. 4:1–31 un Ap. d. 5:12–42 mēs
mācāmies: Pēteris un Jānis tiek
apcietināti par dziedināšanu un
sludināšanu Jēzus Kristus Vārdā. Pēteris
drosmīgi pasludināja evaņģēliju
sinderijam, kas bija „jūdu senāts un
augstākā jūdu tiesa gan civilajās, gan
garīgajās lietās” (Svēto Rakstu ceļvedis,
„Sinedrijs”, scriptures.lds.org). Pēc viņu
atbrīvošanas Pēteris un Jānis turpināja
sludināt Jēzus Vārdā un atkal tika
apcietināti. Viņi tika sisti, viņiem lika
pārtraukt runāt Jēzus Kristus Vārdā, un
pēc tam viņi tika atbrīvoti. Tomēr viņi
nepārtrauca mācīt Jēzus Vārdā.

Apdomā šādu situāciju: Jauns vīrietis
gatavojas misijai. Viņš zina, ka bīskaps
uzdos jautājumus par viņa cienīgumu
kalpošanai misijā, un viņš domā —
stāstīt vai nestāstīt bīskapam par kādu
smagu grēku, ko viņš agrāk ir pastrādājis.

Studējot Ap. d. 4:32–5:11, meklē principu, kas tev var palīdzēt saprast
nepieciešamību būt godīgam pret Dieva kalpiem.

Ap. d. 4:32 mēs mācāmies, ka svētie (Baznīcas locekļi) Pētera laikā dzīvoja pēc
ziedošanās likuma, kas nozīmē to, ka viņi bija noslēguši derību ar Dievu —
brīvprātīgi dalīties savās materiālajās vērtībās, lai tiktu apmierinātas ikviena cilvēka
vajadzības.

Izlasi Ap. d. 4:34–35, pievēršot uzmanību tam, kā viņi ziedoja savus īpašumus
Tam Kungam.

Izlasi Ap. d. 5:1–2, meklējot, ko izdarīja kāds precēts pāris, vārdā Ananija un
Sapfira, ar naudu, ko tie saņēma no zemes pārdošanas. Frāze ar ziņu 2. pantā
nozīmē — ar kāda zināšanām par kaut ko.

Ko Ananija un Sapfira tādu izdarīja, kas bija smags grēks?

Izlasi Ap. d. 5:3–4, meklējot, ko Pēteris teica Ananijam.

Saskaņā ar 4. pantu, kam Ananija galu galā bija melojis?

No Pētera atbildes mēs mācāmies, ka melot Dieva kalpiem ir tas pats, kas
melot Dievam.

Izlasi Ap. d. 5:5–11, meklējot, kādas sekas piemeklēja Ananiju un Sapfiru tāpēc, ka
viņi pārkāpa savas derības un meloja Pēterim un Dievam.
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Prezidents Gordons B. Hinklijs mācīja par sekām, kuras mēs varam pieredzēt, ja
melojam Tam Kungam vai Viņa kalpiem: „Mūsdienās tie, kas bijuši negodīgi,
nenomirst kā Ananija un Sapfira, taču kaut kas nomirst viņos. Sirdsapziņa
apklust, raksturs panīkst, pašcieņa izzūd, godīgums iet bojā” („We Believe in
Being Honest”, Ensign, 1990. g. okt., 4. lpp.).

3. Pārlasi stāstu par jauno vīrieti, kurš gatavojās savai misijas intervijai.
Savā studiju dienasgrāmatā uzraksti vēstuli šim jaunajam vīrietim,

paskaidrojot, kas viņam būtu jāzina par melošanu priesterības vadītājam.

Apdomā, kādas svētības mēs saņemam, ja esam pilnīgi godīgi pret Tā Kunga
kalpiem.

No stāsta par Ananiju un Sapfiru mēs mācāmies, ka mums ir jābūt pilnīgi godīgiem
pret saviem priesterības vadītājiem. Turklāt mums ir jābūt godīgiem visos darījumos
ar citiem cilvēkiem. Ko tev nozīmē — būt godīgam savos darījumos ar citiem
cilvēkiem?

Prezidents Hinklijs tālāk mācīja: „Tie, kuri dzīvo saskaņā ar godīguma principu, zina, ka Tas
Kungs patiesi viņus svētī. Viņiem ir šīs dārgās tiesības — pacelt savu galvu patiesības gaismā,
nekaunoties neviena cilvēka priekšā. Savukārt, ja kādam šīs Baznīcas loceklim ir nepieciešams ko
mainīt, šīs izmaiņas ir jāveic nekavējoties” („We Believe in Being Honest”, 5. lpp.).

4. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, zem šīs dienas
uzdevumiem, ieraksti:

Es izstudēju Apustuļu darbu 4.–5. nodaļu un pabeidzu šo stundu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu skolotāju:
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18. DAĻA: 1. DIENA

Apustuļu darbu
6.–7. nodaļa
Ievads
Apustuļi ordinēja septiņus mācekļus, lai viņi palīdzētu Tā Kunga darbā. Stefans,
viens no šiem septiņiem izraudzītajiem, darīja daudz brīnumu. Daži jūdi apsūdzēja
viņu zaimošanā un veda to sinedrija priekšā, kur viņš tika apskaidrots, kas
apliecināja, ka Dievs viņu atzina. Pēc tam, kad Stefans norāja jūdus par Glābēja
noraidīšanu, viņš redzēja Debesu Tēvu un Jēzu Kristu. Tad viņš tika izdzīts no
pilsētas un nomētāts akmeņiem līdz nāvei.

Ap. d. 6:1–8
Tiek izvēlēti septiņi mācekļi, lai palīdzētu apustuļiem Tā Kunga darbā
Studējot Ap. d. 6:1–8, pievērs vērību konkrētai problēmai, ar kuru saskārās agrīnie
Baznīcas vadītāji.

Izlasi Ap. d. 6:1–2, meklējot, kādai problēmai hellēnisti pievērsa apustuļu
uzmanību.

„Baznīcai strauji augot, apustuļi vairs nespēja parūpēties par visu Baznīcas locekļu vajadzībām.
Hellēnisti — grieķiski runājošie jūdu kristieši — uzskatīja, ka viņu atraitnes paliekot neievērotas,
un žēlojās ebrejiem, kas bija Palestīnas jūdu kristieši” (New Testament Student Manual [Baznīcas
izglītības sistēmas rokasgrāmata, 2014. g.], 288. lpp.).

Izlasi Ap. d. 6:3–6, meklējot, kā apustuļi atrisināja šo problēmu — rūpēties par
atsevišķu Baznīcas locekļu vajadzībām —, nekavējot viņus apustuļu pienākuma
veikšanā — mācīt evaņģēliju visām tautām (skat. Mateja 28:19).

Elders Brūss R. Makonkijs no Divpadsmit apustuļu kvoruma mācīja par šo septiņu
vīru pienākumiem: „Viņiem uzdotais darbs attiecās uz to laicīgo jautājumu sfēru,
ar ko parasti nodarbojās Ārona priesterība, tādējādi sniedzot apustuļiem iespēju
nodarboties ar grūtākiem jautājumiem viņu Melhisedeka priesterības kalpošanā”
(Doctrinal New Testament Commentary, 3 sēj. [1965–1973], 2:65).

Kādas īpašības bija jāmeklē cilvēkos, lai izvēlētos tos, kas varētu palīdzēt?

Kādā veidā šis process ir līdzīgs tam, kā mūsdienās Tas Kungs nodrošina, lai
Baznīcas locekļu vajadzības tiktu apmierinātas? ____________________

Viens patiess princips, ko mēs varam mācīties no šī pieraksta, ir šāds: cienīgi
Baznīcas locekļi ir aicināti palīdzēt kalpot citu vajadzībām.

1. Baznīcas aicinājumi sniedz cilvēkiem noteiktus pienākumus, lai
kalpotu citu vajadzībām. Apdomā, kā personīgais cienīgums
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ietekmē cilvēka spēju kalpot citu cilvēku vajadzībām. Pēc tam uzraksti savā
studiju dienasgrāmatā par kādu pieredzi, kas tev bijusi, kad kāds cilvēks, cienīgi
kalpojot savā aicinājumā, ir kalpojis tev vai kādam citam. Paud savas domas vai
pateicības sajūtas par šo kalpošanu.

Izlasi Ap. d. 6:7–8, pievēršot vērību šo septiņu mācekļu, kas bija aicināti kalpot
citiem, kalpošanas pozitīvajiem rezultātiem.

Ap. d. 6:9 – 7:53
Stefans tiek vests sinedrija priekšā un liecina, ka tie ir noraidījuši Mesiju
Vai tu kādreiz esi noraidījis kādu, kurš ir mēģinājis tev palīdzēt, vai arī kāds ir
noraidījis tevi, kad tu esi centies palīdzēt šim cilvēkam? Kāda bija tā cilvēka
attieksme, kurš centās palīdzēt, un tā cilvēka attieksme, kurš noraidīja palīdzību?

Kāpēc mēs dažkārt noraidām citu cilvēku palīdzību? Apdomā, kādas sekas var būt,
ja cilvēks noraida palīdzību šādās situācijās: mājasdarba pildīšana, maltītes
pagatavošana, nozīmīgas dzīves problēmas risināšana un izlemšana par kalpošanu
pilnlaika misijā.

Viens veids, kā Debesu Tēvs ir nodrošinājis mums palīdzību, — caur Svēto Garu.
Studējot Ap. d. 6:9 – 7:53, meklē, kādas ir sekas, ja tiek noraidīts Svētais Gars.

Kā rakstīts Ap. d. 6:9, daudzi cilvēki, kas neticēja Jēzum Kristum, strīdējās ar
Stefanu, kad viņš mācīja evaņģēliju. Izlasi Ap. d. 6:10–11, pievēršot uzmanību tam,
ko šie vīri darīja, kad nespēja pretoties Stefana mācītā gudrībai un garam. (Vārds
sakūdīja 11. pantā nozīmē — noskaņot kādu cilvēku naidīgi pret citu.)

Ap. d. 6:12–14 rakstīts, ka Stefans tika atvests jūdu valdošās padomes (sinedrija)
priekšā un ka viltus liecinieki apsūdzēja viņu zaimošanā, kas ir naidīga izteikšanās
pret Dievu vai pret „kādu lietu, kas ir svēti saistīta ar Dievu, piemēram, pret Viņa
templi, Viņa likumu vai Viņa pravieti” (skat. Bible Dictionary, „Blasphemy”).
Stefana gadījumā sinedrijs nepatiesi apsūdzēja viņu runāšanā pret templi un pret
Mozus likumu (skat. Ap. d. 6:13–14). Sinedrija locekļi noraidīja Stefana teikto un
galu galā centās viņu nonāvēt.

Izlasi Ap. d. 6:15, pievēršot uzmanību tam, kas Stefana izskatā bija neparasts,
viņam stāvot padomes priekšā.

Stefans tika apskaidrots padomes priekšā. Apskaidrošana ir „personu stāvoklis,
kuras uz laiku tiek izmainītas gan izskatā, gan raksturā — tas ir, paceltas augstākā
garīgā līmenī, lai varētu izturēt debesu būtņu klātbūtni un godību” (Svēto Rakstu
ceļvedis, „Apskaidrošana”, scriptures.lds.org). Šī svētā apskaidrošana bija viens no
veidiem, kā Dievs parādīja cilvēkiem, ka Viņš atzīst Stefanu un viņa vēstījumu (skat.
Bruce R. McConkie, Doctrinal New Testament Commentary, 2:67).

Ap. d. 7:1–50 izklāstīts, ka, atbildot uz viņam izvirzītajām apsūdzībām, Stefans
atstāstīja daļu no Israēla tautas vēstures, sevišķi to, kā israēlieši atkārtoti noraidīja
Mozu un likumu, kuru Tas Kungs bija devis ļaudīm Sinaja kalnā. Izlasi Ap. d. 7:37,
meklējot, ko, atbilstoši Mozus pravietojumam, Israēla bērni reiz dzirdēs.

„Pravietis”, par kuru tiek runāts šajā pantā, ir Jēzus Kristus.
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Izlasi Ap. d. 7:51–53, meklējot, kā Stefans salīdzināja viņa laika jūdu vadoņus ar
viņa aprakstītajiem senajiem israēliešiem. Frāze „stūrgalvji ar nešķīstām sirdīm un
nedzirdīgām ausīm” attiecināma uz jūdu grēcīgo lepnību un viņu ļaunajām sirdīm.

Ap. d. 7:52 rakstīts, ka Stefans apsūdzēja jūdu vadītājus par „Taisnā”, proti, Glābēja,
noraidīšanu.

Viens no patiesajiem principiem, ko varam mācīties no šiem pantiem, ir šāds:
pretošanās Svētajam Garam var novest pie Glābēja un Viņa praviešu
noraidīšanas.

Svētais Gars liecina par Jēzu Kristu un sniedz liecību par Viņa vārdu un Viņa
praviešu vārdu patiesumu. Tādējādi — pretošanās Svētajam Garam vājinās cilvēka
liecību un viņa vai viņas apņēmību sekot Glābējam un Viņa praviešiem.

Apdomā, kā cilvēks varētu izjust kārdinājumu pretoties Svētajam Garam tālāk
sniegtajās situācijās:

• izvēloties izklaides un medijus;

• pieņemot lēmumu, vai sekot praviešu padomam attiecībā uz randiņiem;

• mēģinot izlemt, vai pielietot grēku nožēlošanas principus, ko mācīja Jēzus
Kristus un Viņa pravieši.

2. Apdomā, kā tu pieņem Svētā Gara pamudinājumus. Savā studiju
dienasgrāmatā uzraksti par kādu reizi, kad, ņemot vērā Svētā Gara

pamudinājumus, tu pieņēmi pareizu lēmumu vai uzklausīji praviešus un viņu
mācības. Padomā par to, ko tu vari darīt, lai aicinātu Svētā Gara ietekmi.

Apdomā — kādu vienu lietu tu varētu nākamnedēļ paveikt, lai aktīvi aicinātu Svētā
Gara ietekmi savā dzīvē. Apsver iespēju uz papīra lapas uzrakstīt savu mērķi un to,
kā tu šo mērķi īstenosi.

Ap. d. 7:54–60
Stefans tiek nomētāts akmeņiem līdz nāvei
Vārds likstas nozīmē — raizes vai ciešanas. Kāpēc, tavuprāt, Jēzus Kristus sekotāji
var sagaidīt, ka viņiem nāksies pieredzēt kādas likstas?

Nosaki mācības un principus
Lai iemācītos atpazīt Svētajos Rakstos ietvertās evaņģēlija mācības un principus, nepieciešams
piepūlēties un vingrināties. Studējot Svētos Rakstus, meklē galvenos principus, kas tiek mācīti.
Uzdod tādus jautājumus kā: „Ko es varu mācīties no šīm rakstvietām?” un „Kāda ir šī vēstījuma
morāle vai būtība?”

Studējot Ap. d. 7:54–60, meklē principu, kas var tev palīdzēt brīžos, kad saskaries ar
likstām.

Pēc tam, kad Stefans norāja ļaunos jūdu vadītājus, tie dusmās atbildēja. Izlasi Ap. d.
7:54–56, meklējot, ko Stefans piedzīvoja, kamēr tika viņu vajāts. Frāzes „viņi grieza
zobus pret to” (Ap. d. 7:54) viena nozīme ir tāda, ka viņi izjuta pret Stefanu
spēcīgas dusmas un vēlējās, lai viņš mirtu.
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Stefans redzēja Debesu Tēvu un Jēzu Kristu.

Kādu pamatdoktrīnu par Dievību mēs varam mācīties no stāsta par Stefana vīziju?

Tu varētu uzrakstīt šādu mācību līdzās
Ap. d. 7:55–56: Debesu Tēvs, Jēzus
Kristus un Svētais Gars ir trīs
atsevišķas un atšķirīgas būtnes.

Izlasi Ap. d. 7:57–60, meklējot, ko
cilvēki nodarīja Stefanam.

Kas Stefana lūgšanā atstāj uz tevi īpašu
iespaidu? ____________________

Lūka, aprakstot Stefana traģisko nāvi,
lietoja frāzi „viņš aizmiga” (Ap. d. 7:60).
Šī frāze varētu nozīmēt taisnīgas
dvēseles atpūtu no mirstīgās dzīves
likstām un mieru, ar kādu šāds cilvēks
pāriet no šīs dzīves nākamajā (skat.
M&D 42:46).

Pārdomā, ko Stefans pieredzēja,
stājoties sinedrija priekšā un pirms viņš
tika nogalināts.

Kā Dievs stiprināja Stefanu viņa
pieredzēs ar jūdu vadītājiem?

Pamatojoties uz to, ko esi studējis, pabeidz šo principu: Ja mēs paliekam uzticīgi
Jēzum Kristum likstu laikā, ____________________.

Apdomā šādus jautājumus: Kādā veidā Tas Kungs var būt ar mums, kad mūs
piemeklē likstas? Kaut gan Stefans zaudēja dzīvību, ko viņš ieguva?

3. Savā studiju dienasgrāmatā atbildi uz šādiem jautājumiem:

a. Stefanam uzticīgums daļēji nozīmēja viņa dzīvības upurēšanu. Lai gan
mūsdienās mums, visticamāk, nebūs jānes šāds upuris, kādi upuri no mums
varētu tikt prasīti?

b. Ko, tavuprāt, tu iegūsi, ja paliksi uzticīgs Tam Kungam likstu laikā un nesīsi
nepieciešamos upurus?

c. Ko tu jau esi ieguvis?

Stefans tiek uzskatīts par pirmo kristiešu mocekli. Turklāt viņš var tikt uzlūkots kā
Kristus simbols, jo tie abi — viņš un Glābējs — stāvēja padomes priekšā, lai tiktu
tiesāti, pasludināja patiesus principus savu ienaidnieku priekšā, atdeva savu dzīvību
taisnības labā un pat mirstot izteica līdzīgas frāzes (skat. Lūkas 23:33–34, 46; Ap. d.
7:59–60).

4. Savā studiju dienasgrāmatā, zem šīs dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es izstudēju Apustuļu darbu 6.–7. nodaļu un pabeidzu šo stundu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu skolotāju:
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18. DAĻA: 2. DIENA

Apustuļu darbu 8. nodaļa
Ievads
Vajāšanas, kas bija vērstas pret Baznīcu Jeruzālemē, izraisīja Baznīcas locekļu
izklīdināšanu pa visu Jūdeju un Samariju. Filips kalpoja Samarijā, kur daudz cilvēku
pieņēma Jēzus Kristus evaņģēliju. Pēc tam, kad Pēteris un Jānis jaunpievērstajiem
dāvāja Svētā Gara dāvanu, kāds burvis, vārdā Sīmanis, mēģināja nopirkt
priesterību. Vēlāk Dievs vadīja Filipu pie kāda etiopiešu galminieka, kuram Filips
mācīja par Jēzu Kristu un kristīja to.

Šīs stundas gaitā tu vari aplūkot Bībeles karti nr. 13 „Apustuļa Pāvila misijas
ceļojumi” un sameklēt dažādās pilsētas un vietas, par kurām lasi.

Evaņģēlija mācīšanas un mācīšanās pamatprincipi
Katra semināra Svēto Rakstu nodarbība drīzāk ir koncentrēta uz kādu Svēto Rakstu kopu, nevis
uz kādu konkrētu priekšstatu, tēmu, mācību vai principu. Šajās stundās ir iekļauti evaņģēlija
mācīšanas un mācīšanās pamati, palīdzot saprast kādas Svēto Rakstu kopas kontekstu un saturu,
kā arī atpazīt, izprast un sajust evaņģēlija mācību un principu patiesumu un nozīmīgumu, un
pielietot šīs mācības un principus dzīvē. Ja Svēto Rakstu studēšanas laikā tu paturēsi prātā šos
mērķus, pieaugs tava izpratne un liecība par Svētajiem Rakstiem un tajos ietvertajām patiesībām.

Ap. d. 8:1–25
Filips kalpo Samarijā, kur burvis Sīmanis mēģina nopirkt priesterību
Ko tu vēlētos nopirkt, ja iegūtu lielu naudas summu? ____________________

Daži cilvēki uzskata, ka par naudu var nopirkt itin visu. Taču dažas no pašām
vērtīgākajām lietām dzīvē nopirkt nevar. Studējot Ap. d. 8. nodaļu, meklē kādu
Dieva dāvanu, ko nevar nopirkt.

Ap. d. 7. nodaļā tu mācījies par to, ka māceklis Stefans tika vajātāju nogalināts.
Izlasi Ap. d. 8:1–5, pievēršot uzmanību tam, ko Baznīcas locekļi darīja tādēļ, ka
Baznīca Jeruzālemē saskārās ar vajāšanām. Vārds tverdams 3. pantā nozīmē —
sagrābdams ar varu.

Ievēro vārdu Filips 5. pantā. Filips bija viens no septiņiem mācekļiem, kas bija
ordinēti palīdzēt Divpadsmit apustuļiem kalpot Baznīcas locekļu vajadzībām (skat.
Ap. d. 6:5).

Aplūko attēlu „Grāmatas „Apustuļu darbi” pārskats” 17. daļas: 1. dienas stundā un
izlasi Glābēja doto uzdevumu Viņa apustuļiem, kas pierakstīts Ap. d. 1:8. Saskaņā
ar Ap. d. 8:5, kā Filips palīdzēja pildīt šo uzdevumu?

Izlasi Ap. d. 8:6–8, pievēršot uzmanību tam, kā samarieši atsaucās uz Filipa
sludināšanu un veiktajiem brīnumiem.

Izlasi Ap. d. 8:9–11 un ievēro, kā ir raksturots kāds vīrs, vārdā Sīmanis, kurš dzīvoja
tanī pilsētā.

Kāda bija Sīmaņa ietekme uz cilvēkiem?

347



Elders Brūss R. Makonkijs no Divpadsmit apustuļu kvoruma teica, ka burvestība ir
„ar nešķīstu garu palīdzību vai to ietekmē iegūta spēka pielietošana” (Mormon
Doctrine, 2. izd. [1966], 747. lpp.).

Vārds apstulbinājis, kā tas lietots Ap. d. 8:11, nozīmē — radījis izbrīnu.

Izlasi Ap. d. 8:12–13, meklējot, kā Sīmanis reaģēja uz Filipa sludināšanu.

Saskaņā ar 13. pantu, kā Sīmani ietekmēja tas, ka viņš redzēja „zīmes un lielus
brīnumus”?

Ap. d. 8:14–16 mēs uzzinām, ka Pēteris un Jānis devās uz Samariju pēc tam, kad
dzirdēja, ka cilvēki tur bija pieņēmuši Dieva vārdu. Viņi lūdza, lai pievērstie
samarieši saņemtu Svētā Gara dāvanu.

Izlasi Ap. d. 8:17, meklējot, ko Pēteris un Jānis paveica jauno Baznīcas locekļu labā
Samarijas pilsētā.

Šis pieraksts ilustrē šādu doktrīnu: Svētā Gara dāvana tiek piešķirta pēc
kristīšanās, caur pilnvarotu priesterības nesēju roku uzlikšanu.

Izlasi Ap. d. 8:18–19, meklējot, kādu piedāvājumu Pēterim izteica Sīmanis.

Ja tu būtu Pētera vietā, kā tu būtu atbildējis Sīmanim? ____________________

Izlasi Ap. d. 8:20–24, meklējot, ko Pēteris mācīja Sīmanim par priesterību.

Priesterību nevar nopirkt par naudu.
Tāpēc ka priesterība pieder Dievam, to
var piešķirt tikai saskaņā ar Viņa gribu.
Dievs nodibina kārtību, kādā priesterību
var iegūt (skat. Ticības apliecinājumi
1:5).

Saskaņā ar Ap. d. 8:21–23, kāpēc Sīmanis vēl nevarēja saņemt priesterību? Kādā
ziņā, tavuprāt, Sīmaņa sirds nebija „taisna Dieva priekšā” (Ap. d. 8:21)? Izlasi
Almas 41:11, lai gūtu ieskatu par to, ko nozīmē „rūgtas žults pilnu” (Ap. d. 8:23).

Šis pieraksts māca šādu patiesu principu: Priesterība tiek piešķirta saskaņā ar
Dieva gribu un cienīguma standartu.

1. Atbildi uz jautājumiem savā studiju dienasgrāmatā:

a. Kādēļ, tavuprāt, ir svarīgi zināt, ka priesterība tiek piešķirta cilvēkiem tikai
saskaņā ar Dieva gribu un cienīguma standartu?

b. Izlasi Mācības un Derību 121:36–42. Pēc kādiem principiem ir jāizmanto
priesterība? Kas notiek ar cilvēkiem, kuri mēģina lietot priesterību „jebkurā
netaisnīguma pakāpē” (M&D 121:37)?

Ap. d. 8:25 mēs uzzinām, ka Pēteris un Jānis sludināja evaņģēliju daudzos
samariešu ciematos.
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Ap. d. 8:26–40
Filips māca un krista kādu etiopiešu galminieku

2. Padomā par situācijām, kurās tev ir bijis vajadzīgs vai būtu vajadzīgs
kāds, kas tevi vadītu. Savā studiju dienasgrāmatā uzraksti dažas

situācijas, kurās tu varētu vadīt kādu citu cilvēku. (Padomā par galamērķiem vai
tēmām, ko tu labi pārzini, vai talantiem, ko tu esi izkopis.)

Studējot Ap. d. 8. nodaļas atlikušo daļu, meklē kādu īpašu veidu, kā tu vari
vadīt citus.

Izlasi Ap. d. 8:26, meklējot, kas norādīja Filipam doties uz Gazu. (Tu varētu
sameklēt Gazu Bībeles kartē nr. 11 „Svētā zeme Jaunās Derības laikos”.)

Izlasi Ap. d. 8:27–28, meklējot, ko Filips ceļā satika.

Ko šis etiopiešu galminieks darīja savos ratos? Izlasi

Ap. d. 8:29–35, meklējot, kas notika starp Filipu un etiopiešu galminieku.

Tu vari atzīmēt 29. pantā to, kas pamudināja Filipu doties pie etiopiešu galminieka
ratiem. Tu vari atzīmēt arī 31. pantā, ko etiopietis uzsvēra kā nepieciešamu, lai
izprastu Jesajas vārdus. Apsver iespēju — uzrakstīt Jesajas 53:7–8 kā norādi savos
Svētajos Rakstos, līdzās Ap. d. 8:32–33.

Lieto vārdus vadīt, pamudinājumus un iespējas, lai pabeigtu šādu principu, ko mēs
varam mācīties no Filipa pieredzes: Kad mēs uzklausām ____________________
no Dieva, mēs varam saņemt ____________________ , lai palīdzētu
____________________ citus pie Jēzus Kristus.

Elders Džefrijs R. Holands no Divpadsmit apustuļu kvoruma mācīja par to, cik
svarīgi ir palīdzēt vadīt citus pie Glābēja: „Katram no mums visaugstākais un
vissvētākais esības mērķis noteikti ir „Nākt pie Kristus” [M&D 20:59], turēt Viņa
baušļus un sekot Viņa piemēram, lai atgrieztos pie Tēva. Lai palīdzētu to īstenot
arī citiem — mācīt, pārliecināt un ar lūgšanu vadīt arī viņus iet pa šo glābšanas
taku —, pavisam droši ir otrais visnozīmīgākais uzdevums mūsu dzīvē. Iespējams,

tieši tāpēc prezidents Deivids O. Makejs reiz teica: „Nav lielāka pienākuma ikvienam vīrietim [vai
sievietei], kā būt par skolotāju Dieva bērniem” [citēts no Conference Report, 1916. g. okt.,
57. lpp.]” („A Teacher Come from God”, Ensign, 1998. g. maijs, 25. lpp.).

3. Izvēlies vienu vai vairākas no tālāk dotajām situācijām:

1. situācija: Kāds jauns vīrietis, kas ir tavs draugs, pieder citai kristiešu baznīcai.
Kādu dienu, ieturot pusdienas, tu sajūti pamudinājumu runāt ar viņu par
Baznīcu.

2. situācija: Nākot mājās no skolas, tu redzi raudam kādu jaunu sievieti. Tu
atpazīsti, ka viņa ir tavas bīskapijas locekle, kura nav apmeklējusi Baznīcas
sanāksmes vairākus gadus. Tu sajūti pamudinājumu aprunāties ar viņu. Kamēr
tu mēģini viņu mierināt, viņa pastāsta par savām grūtībām un jautā: „Kāpēc es
vienkārši nevaru būt laimīga?”
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3. situācija: Nesen nomirusi māte kādam jaunam vīrietim, ar ko tu esi draugos
sociālajos tīklos. Tu sajūti pamudinājumu atbildēt uz viņa nesen publicēto
ierakstu: „Šobrīd jūtos vientuļi. Kaut kāds mani saprastu!”

Savā studiju dienasgrāmatā ieraksti, ko tu teiktu un darītu, lai palīdzētu vadīt šo
cilvēku pie Jēzus Kristus. Savā aprakstā iekļauj atbildes uz šādiem jautājumiem:

a. Ar kādām evaņģēlija patiesībām tu dalītos, lai palīdzētu vadīt šo cilvēku pie
Jēzus Kristus?

b. Kādu vienu rakstvietu tu aicinātu šo cilvēku studēt?

c. Ko tu aicinātu šo cilvēku darīt?

Izlasi Ap. d. 8:36–40, meklējot, kas notika, pateicoties tam, ka Filips mācīja
etiopiešu galminiekam par Jēzu.

4. Savā studiju dienasgrāmatā atbildi uz vienu vai abiem jautājumiem:

a. Kad un kā tu esi palīdzējis kādu vadīt pie Jēzus Kristus?

b. Kad un kā kāds ir palīdzējis vadīt tevi pie Jēzus Kristus?

Iesākot dienu ar personīgo lūgšanu, meklē Svētā Gara vadību, lai gūtu
pamudinājumus. Tad savās dienas gaitās uzklausi pamudinājumus no Dieva, kas
tev palīdzēs vadīt citus cilvēkus pie Jēzus Kristus.

5. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, zem šīs dienas
uzdevumiem, ieraksti:

Es izstudēju Apustuļu darbu 8. nodaļu un pabeidzu šo stundu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu skolotāju:
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18. DAĻA: 3. DIENA

Apustuļu darbu 9. nodaļa
Ievads
Kad Sauls (vēlāk saukts par Pāvilu) bija ceļā uz Damasku, viņam parādījās Jēzus,
pēc kā Sauls kļuva akls. Kad Ananija viņu dziedināja, Sauls tapa kristīts un sāka
sludināt Damaskā. Vēlāk Sauls devās uz Jeruzālemi un pievienojās mācekļiem, taču,
kad grieķu jūdi Jeruzālemē apdraudēja Saula dzīvību, apustuļi nosūtīja viņu uz
Tarsu. Pēteris veica brīnumus Lidā un Jopē.

Ap. d. 9:1–9
Jēzus parādās Saulam, kad viņš ir ceļā uz Damasku
Elders Džefrijs R. Holands no Divpadsmit apustuļu kvoruma mācīja par
nepieciešamību piedot:

„Daudziem no mums ir raksturīgi tas, ka mēs nespējam piedot un aizmirst
iepriekš dzīvē pieļautās kļūdas — vai nu savas, vai citu cilvēku kļūdas. Tas nav
labi. Tas nav kristīgi. Tas ir briesmīgā pretstatā Jēzus Kristus veiktās Izpirkšanas
grandiozumam un majestātiskumam. …

Ļaujiet cilvēkiem nožēlot grēkus. Ļaujiet cilvēkiem pilnveidoties. Ticiet, ka cilvēki
var mainīties un pilnveidoties. Vai tā ir ticība? Jā! Vai tā ir cerība? Jā! Vai tā ir

žēlsirdība? Jā! Pāri visam — tā ir žēlsirdība, tīrā Kristus mīlestība” („The Best Is Yet to Be”,
Ensign, 2010. janv., 25.–26. lpp.).

1. Atbildi savā studiju dienasgrāmatā uz jautājumiem:

a. Kādās situācijās varētu būt svarīgi ļaut citiem cilvēkiem mainīties un
pilnveidoties un ticēt, ka viņi var to izdarīt?

b. Kādēļ tev ir svarīgi ticēt, ka tu vari mainīties un pilnveidoties?

Studējot Ap. d. 9. nodaļu, meklē patiesās mācības, kuras mēs varam gūt no to
cilvēku pieredzēm, kuri mainījās un pilnveidojās.

Lielākā daļa teksta Ap. d. 9. nodaļā ir par kādu vīru, vārdā Sauls. „Sauls piedzima
Grieķijas pilsētā Tarsā, Kilikijā (skat. Ap. d. 21:39). Viņš bija Romas pilsonis (skat.
Ap. d. 16:37), un viņš runāja ebreju valodā (visticamāk, aramiešu) un grieķu valodā
(Ap. d. 21:37–40). Viņš bija jūdu izcelsmes, no Benjamīna cilts, (skat. Romiešiem
11:1) un uzticīgs farizejs (skat. Ap. d. 23:6), kurš dedzīgi vajāja un mocīja Jēzus
Kristus sekotājus (skat. Ap. d. 9:1–2). Vēlāk viņš bija pazīstams pēc sava latīņu vārda
Pāvils [skat. Ap. d. 13:9]” (New Testament Student Manual [Baznīcas izglītības
sistēmas rokasgrāmata, 2014], 294. lpp.). Jeruzālemē Saulu izglītoja Gamaliēls (skat.
Ap. d. 22:3), labi pazīstams farizejs un cienījams jūdu bauslības mācītājs (skat.
Ap. d. 5:34–40).

Pirmo reizi par Saulu mēs lasām Ap. d. 7. nodaļā, kur tiek aprakstīta mācekļa
Stefana nomētāšana ar akmeņiem. Iespējams, tu atceries, ka tie, kas Stefanu
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nomētāja ar akmeņiem, nolika savas virsdrēbes pie Saula kājām (skat. Ap. d.
7:58–59).

Izlasi Ap. d. 8:1–3; 9:1–2, meklējot, kā Sauls izturējās pret Jēzus Kristus sekotājiem.
Var būt noderīgi zināt, ka vārds tverdams (Ap. d. 8:3) nozīmē ķeršanu vai
sagrābšanu.

Izlasi Ap. d. 9:3–6, izzinot, ko Sauls pieredzēja, kad ceļoja uz Damasku, lai
apcietinātu tur dzīvojošos Jēzus Kristus mācekļus.

Ap. d. 9:5 angļu valodas tulkojumā ir frāze „spārdīt pret dzenuli”. „Dzenulis ir
miets, kam ir ass gals, vai nūja, kas tika izmantota, lai bikstītu dzīvniekus, liekot
tiem doties uz priekšu. Tā vietā, lai dotos uz priekšu, stūrgalvīgi dzīvnieki reizēm
sper pretī, burtiskā nozīmē „spārdot pret dzenuli”. Šāda reakcija tikai palielina
dzīvnieka ciešanas, jo tas saņem vēl sāpīgākus sitienus no sava saimnieka. Glābējs
skaidri norādīja: ja Sauls turpinās cīnīties pret Viņu, tad vienīgi radīs ciešanas sev.
Grieķu literatūrā „spārdīšana pret dzenuli” bija plaši pazīstama metafora saistībā ar
pretošanos dievībai” (New Testament Student Manual, 295. lpp.).

Ap. d. 9:6 angļu valodas tulkojumā Sauls uzdod jautājumu: „Kungs, ko Tu vēlies, lai
es darītu?” Ko šis jautājums tev var mācīt par Saulu?

Saskaņā ar Džozefa Smita veikto Ap. d. 9:7–9 tulkojumu, tie, kas ceļoja kopā ar
Saulu, redzēja gaismu, taču nedzirdēja Jēzus balsi, kad Viņš uzrunāja Saulu (skat.
Džozefa Smita tulkojums, Ap. d. 9:7; skat. arī Ap. d. 22:9).

Uzreiz pēc šīs vīzijas Sauls zaudēja redzi. Viņu aizveda uz Damasku, un viņš neko
neēda un nedzēra trīs dienas.

Iedomājies sevi Saula vietā. Ja tu būtu smagi vajājis Jēzus Kristus mācekļus, ko tu
šajā laikā domātu vai justu?

Ap. d. 9:10–22
Saulu dziedina Ananija no Damaskas, Sauls top kristīts un sludina par Jēzu Kristu
Izlasi Ap. d. 9:10–12, meklējot, ko Tas Kungs vēlējās, lai Ananija, taisnīgs Baznīcas
loceklis Damaskā, darītu.

Atminies, ka sākotnēji Sauls devās uz Damasku, lai apcietinātu tādus ļaudis kā
Ananija. Ja tu būtu Ananija un zinātu par Saula reputāciju, ko tu domātu, saņemot
šādus norādījumus no Tā Kunga?

Izlasi Ap. d. 9:13–16, izzinot, ko Glābējs mācīja Ananijam par Saulu.

Kā Tā Kunga uzskati par Saulu atšķīrās no Ananijas uzskatiem par Saulu?
____________________

Ievēro Ap. d. 9:15 to, kādam darbam Tas Kungs Saulu bija izvēlējies. No tā, ko tu
zini par Saula pagātni, kas būtu varējis viņu sagatavot, lai sludinātu „tautu, ķēniņu
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Ananija deva svētību Saulam, kurš atguva
savu redzi.

un Israēla bērnu priekšā”? (Tu vari izlasīt Saula aprakstu, kas ir dots iepriekš šajā
stundā.)

Saskaņā ar Ap. d. 9:16, kādus vēl notikumus Tas Kungs pareģoja Pāvilam, kaut arī
viņam bija paredzēts kļūt par „izredzētu ieroci” citticībnieku un ķēniņu priekšā?

Divi patiesi principi, ko mēs varam mācīties no Ap. d. 9:13–16, ir šādi: Tas Kungs
zina, par ko mēs varam kļūt, un Tas Kungs zina mūsu potenciālu un to, kā
mēs varam Viņam palīdzēt Viņa darbā.

2. Domājot par šiem patiesajiem principiem, iztēlojies, kādu Dievs
redz tevi. Savā studiju dienasgrāmatā uzzīmē vienkāršu savu attēlu

un uzraksti dažas no savām spējām un rakstura īpašībām, ko, tavuprāt, Tas
Kungs var izmantot, kas var Viņam palīdzēt Viņa darbā.

Ievēro Ap. d. 9:17 to, ka Ananija svētīja
Saulu, lai viņš kļūtu redzīgs un pilns
Svētā Gara. Saskaņā ar Ap. d. 9:18–20,
kad Tas Kungs atjaunoja Saula redzi, kā
Sauls attiecās pret Kungu — atšķirīgi no
tā, kā viņš attiecās pret Viņu iepriekš?

Saula grēku nožēlošana, kristības un
sludināšana apliecināja viņa ticību
Jēzum Kristum un viņa pakļāvību Tā
Kunga gribai.

Izlasi Ap. d. 9:21–22, izzinot, kā ļaudis
reaģēja uz Saula sludināšanu.

Jautājums, kuru Sauls uzdeva Tam Kungam, kas ir pierakstīts Ap. d. 9:6, parādīja, ka
viņš ir pazemīgs un vēlas pakļauties Tā Kunga gribai. Līdzīgi Saulam, ja mēs
pakļaujamies Tā Kunga gribai, mēs varam mainīties un īstenot potenciālu, ko
Tas Kungs saskata mūsos.

Lai labāk saprastu to, ko nozīmē — pakļauties Tā Kunga gribai, iedomājies vienu
māla piku, kas ir mīksta, un otru, kas jau ir sacietējusi. Kā veidošana no mīksta
māla varētu atšķirties no centieniem kaut ko izveidot no sacietējuša māla?

3. Savā studiju dienasgrāmatā atbildi uz jautājumiem:

a. Kā šos abus atšķirīgos māla stāvokļus varētu salīdzināt ar cilvēka pakļāvību
Tā Kunga gribai?

b. Kā pakļaušanās Tam Kungam ir palīdzējusi tev vai citiem mainīties un
īstenot potenciālu, ko Tas Kungs saskata tevī vai citos?

Apdomā, kā Saula jautājums — „Kungs, ko Tu vēlies, lai es darītu?” (Ap. d. 9:6) —
attiecināms uz tavu dzīvi.
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Prezidents Ezra Tafts Bensons mācīja: „Nav svarīgāka jautājuma, ko [cilvēks]
varētu uzdot savā dzīvē, par to, kuru uzdeva Pāvils: „… Kungs, ko Tu vēlies, lai es
darītu?” Nav nekā svarīgāka, ko [cilvēks] varētu darīt, par pūļu ieguldīšanu, lai
iegūtu atbildi uz šo jautājumu un pēc tam atbilstoši rīkotos” („Listen to a
Prophet’s Voice”, Ensign, 1973. g. janv., 57. lpp.).

Turpini dedzīgi lūgt un meklēt atbildi uz šo jautājumu un rīkojies atbilstoši
saņemtajiem pamudinājumiem.

Ap. d. 9:23–31
Saula dzīvība ir apdraudēta Damaskā un pēc tam Jeruzālemē, tāpēc apustuļi nosūta
viņu uz Tarsu
Ap. d. 9:23–26 mēs lasām, ka jūdi Damaskā sazvērējās nogalināt Saulu, taču
Baznīcas locekļi viņam palīdzēja pamest pilsētu. Vēl mēs lasām, ka Sauls devās uz
Jeruzālemi, kur „viņš raudzīja piebiedroties mācekļiem; bet visi no tā bijās,
neticēdami, ka viņš ir māceklis” (Ap. d. 9:26).

Kāpēc, tavuprāt, Baznīcas locekļiem bija grūti noticēt, ka Sauls bija kļuvis par Jēzus
Kristus mācekli?

Ap. d. 9:27–31 mēs lasām, ka Barnaba, Baznīcas loceklis (skat. Ap. d. 4:36–37),
atveda Saulu pie apustuļiem un viņiem pastāstīja par Saula vīziju un to, cik viņš
drosmīgi Damaskā sludināja. Pēc tam Baznīcas locekļi pieņēma Saulu savā pulkā.
Kad grieķu jūdi Jeruzālemē centās nogalināt Saulu, Baznīcas vadītāji viņu nosūtīja
uz Tarsu. Ap. d. 9:31 mēs arī uzzinām, ka Baznīca pieredzēja mieru un izaugsmi
Jūdejā, Galilejā un Samarijā.

Ap. d. 9:32–43
Pēteris veic brīnumus Lidā un Jopē
Padomā par kādu cilvēku, kuram tu vēlētos palīdzēt pievērsties Tam Kungam un
ticēt Viņam. Studējot Ap. d. 9. nodaļas atlikušo daļu, meklē vienu veidu, kā tu vari
palīdzēt šim cilvēkam un citiem pievērsties Tam Kungam.

Ap. d. 9:32–35 un Ap. d. 9:36–42 ir aprakstīti Pētera veiktie brīnumi Lidā un Jopē.
Lasot šos pantus, meklē Pētera veiktos brīnumus un noskaidro, kā cilvēki uz tiem
reaģēja. Tev var palīdzēt šie paskaidrojumi: Džozefa Smita veiktajā Ap. d. 9:32
tulkojumā teikts: „Pēteris pārstaigādams visus šos apgabalus” (slīpraksts pievienots).
Labdarība (Ap. d. 9:36) ir dāvanu došana nabagajiem. Vārds apstāja 39. pantā
nozīmē — sastājās apkārt.

Kā cilvēki Lidā un Jopē attiecās pret Pētera kalpošanu? Viens princips, ko mēs
varam mācīties no Pētera piemēra, ir šāds: kalpojot citiem, mēs varam viņiem
palīdzēt pievērsties Tam Kungam un ticēt Viņam.

Priesterības svētību došana ir viens no veidiem, kā mēs varam kalpot citiem. Tabitas
(jeb Stirnas) piemērs Ap. d. 9:36, 39 parāda vēl vienu veidu, kā mēs varam kalpot
citiem. Labdarība (skat. Ap. d. 9:36) un kalpošana citiem var palīdzēt viņiem
pievērsties Tam Kungam.
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4. Savā studiju dienasgrāmatā atbildi uz jautājumiem:

a. Kad kāda cilvēka labie darbi tev vai kādam citam ir palīdzējuši pievērsties
Tam Kungam un ticēt Viņam?

b. Kādos veidos tu vari kalpot citiem? (Esi konkrēts un uzraksti divas vai trīs
idejas.)

5. Savā studiju dienasgrāmatā, zem šīs dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es izstudēju Ap. d. 9. nodaļu un pabeidzu šo stundu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu skolotāju:
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18. DAĻA: 4. DIENA

Apustuļu darbu
10.–12. nodaļa
Ievads
Vīzijā Dievs Pēterim atklāja, ka evaņģēlijam ir jātiek sludinātam citticībniekiem.
Pēteris mācīja evaņģēliju Kornēlijam un viņa namam un vēlāk izšķīra strīdu starp
jūdu svētajiem par evaņģēlija sludināšanu citticībniekiem. Par spīti vajāšanām, Tā
Kunga darbs turpināja virzīties uz priekšu. Hērods Agripa I, Hēroda Lielā mazdēls,
nogalināja apustuli Jēkabu un pēc tam arestēja, un apcietināja Pēteri. Naktī, pirms
Pēterim tiktu izpildīts nāves sods, eņģelis palīdzēja viņam izbēgt no cietuma.
Hērodu satrieca Dieva sūtīts eņģelis, un evaņģēlijs tupināja izplatīties.

Apustuļu darbu 10. nodaļa
Vīzijā Dievs Pēterim atklāj, ka evaņģēlijam ir jātiek sludinātam citticībniekiem
Kas tev sniedz pārliecību, lai sekotu kādam?

Iedomājies, ka esi kopā ar kādu cilvēku grupu, kas nomaldās. Vairāki grupas
dalībnieki piedāvā aizvest visus drošībā, taču katrs savā virzienā. Kas noteiktu vai
ietekmētu to, kuram cilvēkam tu izvēlētos sekot? ____________________

Studējot Ap. d. 10.–12. nodaļu, meklē patiesus principus, kas tev var palīdzēt gūt
pārliecību — sekot tiem, kurus Tas Kungs ir aicinājis vadīt Viņa Baznīcu.

Līdz šim Jaunās Derības laikos evaņģēlijs tika sludināts, ar dažiem izņēmumiem,
tikai jūdiem. Pat Jēzus sludināja vienīgi „Israēla cilts pazudušajām avīm” un
pavēlēja Saviem apustuļiem darīt to pašu (skat. Mateja 10:5–6). Tomēr Glābējs teica
Saviem mācekļiem, ka pēc tam, kad Svētais Gars nāks pār tiem, viņi sludinās
evaņģēliju „līdz pašam pasaules galam” (Ap. d. 1:8). Ap. d. 10. nodaļā mēs lasām
par nozīmīgām izmaiņām Baznīcas darbībā, kas palīdzēja to īstenot.

Izlasi Ap. d. 10:1–2, meklējot detalizētāku aprakstu par citticībnieku, vārdā
Kornēlijs.

Kornēlijs bija virsnieks. „Virsnieks bija komandieris romiešu armijā, kas komandēja
no 50 līdz 100 vīriem. Tāda grupa veidoja vienu sešdesmito daļu no romiešu
leģiona” (Svēto Rakstu ceļvedis, „Virsnieks”, scriptures.lds.org).

Saskaņā ar tā laikā Baznīcas kārtību, Kornēlijs, būdams citticībnieks, nevarēja
pievienoties Kristus Baznīcai, ja vispirms netika pievērsts jūdaismam. Kaut arī
Kornēlijs, būdams citticībnieks, nevarēja pievienoties Baznīcai, kā viņš parādīja savu
ticību Dievam?
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Kā pierakstīts Ap. d. 10:3–48, Pēterim
bija vīzija, ko viņš sākotnēji nesaprata.
Tomēr, sekojot Garam, Pēteris tika
vadīts pie Kornēlija, kurš bija redzējis
vīziju, kurā eņģelis teica, ka Tas Kungs ir
dzirdējis Kornēlija lūgšanas. Pēteris
iegāja Kornēlija namā un mācīja viņam
un viņa ģimenei evaņģēliju. Svētais
Gars nāca pār visiem, kas bija namā.
Pēteris saprata, ka viņa vīzija, kurā
viņam tika pavēlēts ēst dzīvniekus, kas
tika uzskatīti par nešķīstiem, bija debesu norādījums — sludināt evaņģēliju
citticībniekiem un ļaut viņiem tapt kristītiem, iepriekš netiekot pievērstiem
jūdaismam.

1. Studiju dienasgrāmatā izpildi šādu uzdevumu:

a. Izlasi Ap. d. 10:34–35 un pieraksti savas domas un sajūtas par Pētera pausto
šajos divos pantos.

b. Izlasi 2. Nefija 26:33 un atbildi uz šādu jautājumu: Ko nozīmē tas, ka „Dievs
neuzlūko cilvēka vaigu” (Ap. d. 10:34)?

Apdomā, kas tālāk dotajā apgalvojumā teikts par to, ka Dievs „neuzlūko
cilvēka vaigu”:

„Jēzus Kristus evaņģēlijs ir ikvienam. Mormona Grāmatā tiek mācīts, ka visi ir vienādi Dieva
priekšā: melns un balts, vergs un brīvais, vīrs un sieva (skat. 2. Nefija 26:33). Šī ir Baznīcas
oficiālā mācība.

Baznīcā kopš tās iesākuma vienmēr ir tikuši aicināti un kristīti cilvēki no visām rasēm. …

Baznīca nepārprotami nosoda rasismu — no cilvēkiem gan Baznīcā, gan ārpus tās. 2006. gadā
Baznīcas prezidents Gordons B. Hinklijs pasludināja: „Neviens, kas izsaka nievājošas piezīmes par
citas rases pārstāvjiem, nevar uzskatīt sevi par patiesu Kristus mācekli. Nedz arī viņš var uzskatīt,
ka dzīvo saskaņā ar Baznīcas mācībām. … Katrs apzināsimies, ka ikviens no mums ir mūsu Tēva
Debesīs, kas mīl visus Savus bērnus, dēls vai meita” [„The Need for Greater Kindness”, Ensign vai
Liahona, 2006. g. maijs, 58. lpp.]” („Race and the Church: All Are Alike unto God”,
mormonnewsroom.org/article/race-church).

Ap. d. 11:1–18
Pēteris izšķir strīdu starp jūdu svētajiem par evaņģēlija sludināšanu citticībniekiem
Pamatojoties uz to, ko tu lasīji Ap. d. 10:28, kā tev šķiet, kā jutās daži jūdu svētie,
kad viņi izdzirdēja par Pētera saskarsmi ar citticībnieku?

Izlasi Ap. d. 11:1–3, pievēršot uzmanību tam, kā mācekļi reaģēja uz to, ko bija
izdarījis Pēteris.

Kā pierakstīts Ap. d. 11:4–15, Pēteris mācekļiem izstāstīja vīzijas, ko viņš un
Kornēlijs bija saņēmuši. Viņš tiem izstāstīja, ka Kornēlijs un viņa nams saņēma
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Jēzus Kristus mācības un pieredzēja Svētā Gara spēku tādā pat veidā, kā Pēteris un
citi mācekļi.

Izlasi Ap. d. 11:16–17, meklējot Pētera pēdējās piezīmes mācekļiem.

Ko, tavuprāt, Pēteris domāja, kad teica — „kas tad es esmu, ka es būtu spējis
Dievam pretoties” (Ap. d. 11:17)? ____________________

Izlasi Ap. d. 11:18, meklējot, kā mācekļi atbildēja uz Pētera paskaidrojumu.

Kā mācekļi atbildēja, kad uzzināja, ka Pēteris rīkojās, Dieva vadīts?

No šī pieraksta mēs varam mācīties šādu principu: Ja mēs zinām, ka tie, kas vada
Baznīcu, ir Dieva vadīti, mēs varam ar pārliecību atbalstīt viņus un sekot
viņiem. Šis princips ir ticis apstiprināts pēdējo dienu Svētajos Rakstos, kur rakstīts,
ka Dievs ir atklājis Savu gribu tiem, kuriem ir priesterības atslēgas — prezidēt pār
Baznīcu (skat. M&D 1:38; 28:2, 7; 42:11; 107:65–66).

2. Savā studiju dienasgrāmatā atbildi uz šādiem jautājumiem:

a. Kā tu uzzināji, ka tie, kas vada Baznīcu, ir Dieva vadīti?

b. Kādam praviešu padomam tu esi izvēlējies sekot tādēļ, ka zini, ka pravieši ir
Dieva vadīti?

3. Savā studiju dienasgrāmatā uzraksti mērķi, kas tev palīdzēs iegūt
spēcīgāku liecību par to, ka tie, kas vada Baznīcu, ir Dieva vadīti.

Ap. d. 11:19–30
Par spīti vajāšanām, Tā Kunga darbs turpina virzīties uz priekšu
Ap. d. 11:19–26 rakstīts, ka vajāšanu dēļ vairāki mācekļi tika izklīdināti pa visu
apgabalu, taču, lai arī kur tie gāja, tie uzticīgi sludināja Jēzus Kristus evaņģēliju.
Ap. d. 11:27–30 rakstīts, ka pravieši devās „no Jeruzālemes uz Antiohiju” un ka
viens no praviešiem, Agabs, liecināja, ka būs bads. Tad tika pieliktas pūles, lai
sniegtu atbalstu ļaudīm Jūdejā.
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Ap. d. 12:1–17
Hērods nogalina Jēkabu un apcietina Pēteri, kurš brīnumainā veidā izbēg no cietuma
Kompass rāda uz ziemeļiem, jo Zemes
magnētiskais Ziemeļpols pievelk
kompasa magnēta ziemeļu daļu.
Uzzīmē X netālu no kompasa (bet ne
tuvu kompasa ziemeļu atzīmei) un
iedomājies, ka X simbolizē magnētu.

Kā šis magnēts ietekmēs kompasa
adatas darbību?

Kā tas ietekmēs tavas spējas — pieņemt
pareizu lēmumu par to, kādā virzienā
tev būtu jādodas?

Studējot Ap. d. 12. nodaļu, meklē
ietekmi, kas var traucēt mūsu spējai —
pieņemt pareizus lēmumus.

Kopš Stefana mocekļa nāves kristieši Jeruzālemē un ap to bija piedzīvojuši arvien
stiprākas vajāšanas. Izlasi Ap. d. 12:1–4, meklējot, kā ķēniņš Hērods Agripa
sekmēja šīs vajāšanas.

Ko Hērods lika nogalināt?

2. pantā minētais Jēkabs bija apustulis Jēkabs, apustuļa Jāņa brālis un Cebedeja
dēls. Saskaņā ar pierakstiem, Jēkabs bija pirmais apustulis, kurš mira mocekļa nāvē
agrīnajā kristīgajā Baznīcā. Viņš bija arī Augstākā prezidija loceklis — līdzās Pēterim
un Jānim.

Saskaņā ar Ap. d. 12:3, kas bija apmierināti ar Jēkaba nāvi?

Vārds „jūdi” (3. pantā) attiecas uz ietekmīgiem jūdu vadītājiem Jeruzālemē, kuri
veicināja Jēzus Kristus Baznīcas vajāšanu. Hērods Agripa „dedzīgi vēlējās tikt
uzskatīts par ortodoksālo ebreju” (skat. Bible Dictionary, „Herod”) un centās
izpatikt šiem jūdu vadītājiem. Līdzās X pie kompasa uzraksti: Ja mēs izvēlamies
izpatikt citiem, nevis Dievam, tad …

Ko Hērods darīja pēc tam, kad viņš redzēja, ka jūdu vadītājiem Jēkaba nāve bija pa
prātam? Ņemot vērā kompasa attēlu un X,

kā Hēroda vēlme — izpatikt citiem, nevis Dievam — ietekmēja Hēroda dzīves
virzienu?

Pamatojoties uz to, ko varam mācīties no Hēroda piemēra, pabeidz šādu principu:
Ja mēs izvēlamies izpatikt citiem, nevis Dievam, tad ____________________.

4. Savā studiju dienasgrāmatā atbildi uz jautājumiem:

a. Kādi ir vēl daži piemēri (papildus Hēroda piemēram), kas parāda, ka
centieni — izpatikt citiem, nevis Dievam — var novest pie grēka?

b. Kā vēlme — izpatikt citiem — var aizvest tevi prom no tava Tēva Debesīs?
Ko tu vari darīt, lai pretotos tam, ka tiec vadīts grēkā?
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Tā Kunga eņģelis atbrīvoja Pēteri no cietuma.

Apdomā, kā tu, iespējams, ļauj savai vēlmei — izpatikt citiem — vest sevi prom no
sava Debesu Tēva.

Izlasi Ap. d. 12:5–6. Ko šajā laikā darīja Baznīcas locekļi? ____________________

Izlasi Ap. d. 12:7–10. Kādus šķēršļus Pēteris pārvarēja šīs bēgšanas laikā?
____________________

Izlasi Ap. d. 12:11–15. Kad Pēteris
saprata, ka notikušais ir realitāte, nevis
vīzija? ____________________

Kas notika, kad Pēteris pieklauvēja pie
Marijas nama vārtiem?

Izlasi Ap. d. 12:16–17. Kam Pēteris
piedēvēja savu izbēgšanu no cietuma?
____________________

Vēlreiz izlasi Ap. d. 12:5 un apdomā, kā
šis pants ir saistīts ar Pētera atbrīvošanu
no cietuma.

Ko, pēc tavām domām, frāze „bez
mitēšanās … lūdza Dievu” (Ap. d. 12:5)
liek noprast par Baznīcas locekļu
lūgšanu patiesumu un dedzību?

Šis pieraksts ilustrē šādu patiesu
principu: mūsu patiesās un dedzīgās
lūgšanas ieaicina Dieva brīnumus un
svētības mūsu un citu cilvēku dzīvē.

Ko nozīmē — patiesi un dedzīgi lūgt Dievu? ____________________

Šis princips nenozīmē to: ja mūsu lūgšanas ir patiesas un dedzīgas, tad mēs
automātiski saņemsim to, ko lūdzam. Citi noteicošie faktori, lai saņemtu Dieva
brīnumus un svētības, ir: Dieva griba un Viņa noteiktais laiks, kā arī personīgā
rīcības brīvība.

Izlasi tālāk doto apgalvojumu, pievēršot uzmanību tam, kādēļ lūgšana ir svarīga: „Lūgšana ir
darbība, ar kuru Tēva griba un bērna griba tiek savstarpēji saskaņotas. Lūgšanas mērķis nav
izmainīt Dieva gribu, bet nodrošināt mums un citiem tās svētības, kuras Dievs ir gatavs mums
dāvāt, bet kuras mums ir jālūdz, lai tās iegūtu. Pirms mēs saņemam svētības, no mums tiek
pieprasīts zināms darbs jeb piepūle. Lūgšana ir darba veids un [tā] ir noteikta kā līdzeklis, lai
iegūtu visaugstākās no visām svētībām” (skat. Bible Dictionary in the LDS English version of the
Bible, „Prayer”).

5. Savā studiju dienasgrāmatā uzraksti atbildes uz diviem vai visiem
no tālāk dotajiem jautājumiem:

a. Saskaņā ar šo apgalvojumu, kas dots Bībeles vārdnīcā, kāds nozīmīgs nolūks
ir lūgšanai?
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b. Kāpēc ir svarīgi atcerēties, ka lūgšanas nolūks nav izmainīt Dieva gribu?

c. Kad lūgšana ir ieaicinājusi Dieva brīnumus un svētības tavā dzīvē vai to
cilvēku dzīvē, par kuriem esi lūdzis?

Padomā, par kādu cilvēku vai lietu tu varētu lūgt. Apdomā, kā tu varētu lūgt vēl
sirsnīgāk un dedzīgāk, lai aicinātu svētības un brīnumus, ko Dievs vēlas dāvāt tev
un tiem, par kuriem tu lūdz.

Ap. d. 12:18–25
Hērodu satriec Dieva sūtīts eņģelis, un evaņģēlijs tupina izplatīties
Ap. d. 12:18–25 pierakstīts, ka, uzzinot par Pētera izbēgšanu, Hērods sodīja ar nāvi
sargus, kurus viņš uzskatīja par vainīgiem Pētera izbēgšanā. Šajos pantos mēs vēl
uzzinām, ka Hērods uzrunāja tautu, kas slavināja viņu un apgalvoja, ka viņš runā
Dieva vietā. Tāpēc, ka Hērods nedeva Dievam godu, eņģelis sita viņu ar slimību un
viņš nomira.

Ir svarīgi saprast, ka Dievs soda ļaunos saskaņā ar Savu gribu un laiku. Ne visi
ļaunie cilvēki tiek sodīti uzreiz (skat. Almas 14:10–11).

Saskaņā ar Ap. d. 12:24, kas notika ar Baznīcas misionāru darbu par spīti
vajāšanām, ar kurām saskārās Baznīcas locekļi? ____________________

Pārskati šajā stundā apgūtos, patiesos principus un apdomā, kā tu pielietosi tos
savā dzīvē.

6. Savā studiju dienasgrāmatā, zem šīs dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es izstudēju Apustuļu darbu 10.–12. nodaļu un pabeidzu šo stundu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu skolotāju:
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19. DAĻA: 1. DIENA

Apustuļu darbu
13.–14. nodaļa
Ievads
Pāvils (agrāk saukts par Saulu) kopā ar ceļabiedru Barnabu devās savā pirmajā
misionāru ceļojumā. Viņi sludināja evaņģēliju un nodibināja Baznīcas draudzes,
būdami nemitīgi vajāti. Kad jūdi atteicās pieņemt Dieva vārdu, Pāvils un Barnaba
koncentrējās uz sludināšanu starp citticībniekiem.

Ap. d. 13:1–13
Pāvils un Barnaba dodas misionāru ceļojumā un norāj viltus pravieti
Tālāk sniegtā skala attēlo pretestības līmeni, ar kādu cilvēks var saskarties, mēģinot
dzīvot saskaņā ar evaņģēliju. Vienā skalas galā ir attēlota situācija, kad pretestības
nav, un otrā, kad tā ir pastāvīga.

Ieraksti vārdu Mozus tajā skalas vietā, kas, tavuprāt, parāda pretestības līmeni, kādu
pieredzēja Mozus. To pašu veic attiecībā uz Džozefu Smitu un Nefiju. Ņemot vērā
to pretestības līmeni, ko tu esi pieredzējis, mēģinot dzīvot saskaņā ar evaņģēliju,
kur tu ierakstītu savu vārdu šajā skalā?

Katrs Jēzus Kristus māceklis saskarsies ar pretestību dažādos savas dzīves posmos
un dažādos līmeņos. Studējot Ap. d. 13.–14. nodaļu, meklē principus, kas var
palīdzēt vadīt tevi, kad, pūloties dzīvot taisnīgi, tu saskaries ar pretestību.

Ap. d. 13:1–2 mēs mācāmies, ka tad, kad noteikti pravieši un skolotāji sapulcējās
Antiohijā, tie saņēma norādes no Svētā Gara, ka Saulam un Barnabam jātiek
aicinātiem kopā sludināt evaņģēliju.

Pirms sava misijas aicinājuma un pēc savas pievēršanas Pāvils kādu laiku pavadīja,
mācoties Jēzus Kristus evaņģēliju (skat. Galatiešiem 1:17–18), un pēc tam viņš
mācīja un sludināja evaņģēliju Damaskā, Jeruzālemē, Tarsā, Sīrijā, Kilikijā un
Antiohijā (skat. Bible Dictionary, „Paul”). Barnaba bija jūds no Kipras, kurš tika
pievērsts Jēzus Kristus evaņģēlijam (skat. Ap. d. 4:36).

Ap. d. 13:3–6 mēs uzzinām, ka pēc tam, kad Sauls un Barnaba tika iesvētīti savai
misijai, viņi ceļoja no Antiohijas uz Kipras salu un sludināja sinagogā Salamīnas
pilsētā. No turienes viņi ceļoja uz salas otru pusi — pilsētu Pafu.
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Pāvila pirmais misionāra ceļojums (skat. Ap. d. 13.–14. nod.).

Izlasi Ap. d. 13:6–8, meklējot, kas notika, kad Sauls un Barnaba ieradās Pafā.

Izlasi Ap. d. 13:9–12, meklējot, kas notika ar Elimu (kas Ap. d. 13:6 ir saukts par
Barjēsu), zīlnieku un viltus pravieti. Tu varētu atzīmēt 12. pantā, kā prokonsulu
ietekmēja tas, ka viņš bija liecinieks Dieva spēkam.

Viens princips, ko mēs varam mācīties no Ap. d. 13:9–12, ir tāds, ka Dieva spēks ir
daudzkārt varenāks par velna spēku. Tu vari uzrakstīt šo principu savos Svētajos
Rakstos, blakus šiem pantiem.

1. Savā studiju dienasgrāmatā atbildi uz jautājumu:

a. Paskaidro, kā izpratne par to, ka Dieva spēks ir ievērojami pārāks par velna
spēku, var tev palīdzēt dzīves brīžos, kad saskaries ar pretestību.

b. Uzraksti divas vai trīs situācijas, kurās tev varētu palīdzēt šī principa
atminēšanās.

Ievēro, ka Ap. d. 13:9 parādīta pāreja, ka Sauls turpmāk Svētajos Rakstos tiek dēvēts
par Pāvilu (skat. Ap. d. 13:13).
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Ap. d. 13:14–43
Pāvils pārstāsta israēliešu vēsturi un liecina, ka Jēzus Kristus ieradās, piepildot Dieva
apsolījumus
Padomā par kādu kļūdu, ko tu esi
pieļāvis, kuras dēļ tu vēlētos atgriezties
atpakaļ, lai to izdzēstu. Dažkārt
pretestība, ar kuru mēs sastopamies, ir
mūsu pašu grēcīgo izvēļu dēļ. Studējot
Ap. d. 13:14–43, meklē principu, kas var
tev palīdzēt pārvarēt šāda veida
pretestību.

Ap. d. 13:14–37 rakstīts, ka Pāvils un
Barnaba pameta Kipru un kuģoja uz
Pamfīliju, kas atradās mūsdienu Turcijas
dienvidu piekrastē. Kāda nezināma iemesla dēļ viens no viņu pavadoņiem, Jānis
Marks, nolēma pamest viņus un atgriezties mājās. Sabatā Pāvils stāvēja sinagogā
ļaužu priekšā, Antiohijas pilsētā, Pisidijā, un atstāstīja notikumus no israēliešu
vēstures, tostarp verdzību Ēģiptē, apsolītās zemes iegūšanu, to, kā Dievs aicināja
ķēniņu Dāvidu, un Glābēja nākšanu pasaulē caur Dāvida pēcnācējiem. Pēc tam
Pāvils mācīja par Jēzus Kristus dzīvi un misiju.

Izlasi Ap. d. 13:32–33, meklējot, ko Pāvils mācīja par Jēzu Kristu. Tu vari atzīmēt
savos Svētajos Rakstos to, ko viņš mācīja par Glābēju.

Izlasi Ap. d. 13:38–39, meklējot Pāvila aprakstīto svētību, ko mēs varam saņemt
caur Jēzus Kristus veikto Izpirkšanu.

No Ap. d. 13:38–39 mēs varam mācīties šādu principu: Caur Jēzus Kristus veikto
Izpirkšanu mēs varam saņemt grēku piedošanu un „tapt taisnoti”.

Vārds taisnots 39. pantā nozīmē — „tikt atbrīvotam no soda par grēku un
pasludinātam par nevainīgu” (Svēto Rakstu ceļvedis, „Attaisnošana, Attaisnot”,
scriptures.lds.org). Kad cilvēks tiek attaisnots caur Jēzus Kristus veikto Izpirkšanu,
viņa vai viņas attiecības ar Dievu atkal tiek sakārtotas.

Lasot, ko elders D. Tods Kristofersons, Divpadsmit apustuļu kvoruma loceklis,
mācīja par to, ko nozīmē — tikt attaisnotam caur Jēzus Kristus veikto Izpirkšanu
—, atzīmē svētības, kas tiek gūtas, pateicoties grēku nožēlošanai: „Jēzus cieta un
atdeva Savu dzīvību, lai izpirktu grēkus. Viņa veiktās Izpirkšanas spēks var izdzēst
grēka sekas mūsos. Kad mēs nožēlojam grēkus, Viņa izpirkšanas labvēlība
attaisno un attīra mūs (skat. 3. Nefija 27:16–20). Tas ir tā, it kā mēs nebūtu

pakļāvušies un padevušies kārdinājumam” („That They May Be One in Us”, Ensign vai Liahona,
2002. g. nov., 71. lpp.).

2. Savā studiju dienasgrāmatā atbildi uz jautājumiem:

a. Kas mums jādara, lai mēs saņemtu piedošanu par saviem grēkiem un tiktu
attaisnoti caur Jēzus Kristus īstenoto Izpirkšanu?
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b. Kādi Svētajos Rakstos minētie cilvēki ir saņēmuši savu grēku piedošanu un
tikuši attaisnoti caur Jēzus Kristus īstenoto Izpirkšanu?

Ja tev ir pieejama Baznīcas dziesmu grāmata, nodziedi vai izlasi garīgās dziesmas
„Ak, tas ir brīnums man!” pirmos divus pantus (Garīgās dziesmas, nr. 118). Kamēr
tu dziedi vai lasi, pievērs uzmanību tam, kā dziesmas autors pauž savu pateicību
par Glābēja veikto Izpirkšanu un piedošanu.

3. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz jautājumu:
Kādas jūtas pret Jēzu Kristu tevi pārņem, kad tu domā par to, kā

Viņa veiktā Izpirkšana padara iespējamu tavu grēku piedošanu?

Lūdzu, seko jebkādiem saņemtajiem Svētā Gara pamudinājumiem, kas tev palīdzēs
saņemt piedošanu un attaisnošanu caur Jēzus Kristus Izpirkšanu.

Ap. d. 13:40–43 paskaidrots, ka pēc Pāvila sprediķa daudzi citticībnieki lūdza viņu
mācīt vēlreiz nākamajā sabatā.

Ap. d. 13:44–52
Pāvils un Barnaba drošsirdīgi sludina par spīti pieaugošām vajāšanām
Nākamajā sabata dienā gandrīz visa pilsēta sapulcējās klausīties Pāvilu un Barnabu
mācām Dieva vārdu.

Izlasi Ap. d. 13:44–52, salīdzinot jūdu attieksmi un rīcību ar citticībnieku attieksmi
un rīcību, kad ļaudis sapulcējās, lai dzirdētu Pāvilu un Barnabu. „Augstas kārtas
dievbijīgas sievas”, kas minētas 50. pantā, nozīmē, ka viņas tika augstu vērtētas
savā kopienā.

Džozefa Smita veiktajā Ap. d. 13:48 tulkojumā ir paskaidrots, ka „cik daudzi ticēja,
tika ordinēti mūžīgajai dzīvei” (skat. Joseph Smith Translation, Acts 13:48). Vārds
ordinēti šajā pantā varētu nozīmēt, ka viņi tika pievērsti un atbilstoši rīkojās, lai
iegūtu mūžīgo dzīvi. Šie soļi ietver kristības, Svētā Gara dāvanas saņemšanu,
paklausību un pastāvēšanu ticībā līdz galam.
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Apustuļu darbu 14. nodaļa
Pāvils un Barnaba dara brīnumus, sludinādami evaņģēliju un saskardamies ar
nemitīgām vajāšanām
Kā tu domā, kāpēc Tas Kungs pieļauj,
ka labiem cilvēkiem ir jāpieredz grūti
pārbaudījumi? ____________________

Studējot Ap. d. 14. nodaļu, meklē
principu, kas tev var palīdzēt saprast, kā
atbildēt uz šo jautājumu.

Ap. d. 14:1–21 ir aprakstītas dažas no
likstām, kuras Pāvils un Barnaba izcieta,
turpinādami sludināt. Izlasi norādītās
rakstvietas, meklējot, ar kādām likstām
sastapās šie misionāri, un apsver
iespēju atzīmēt tās savos Svētajos
Rakstos:

• Ap. d. 14:1–2

• Ap. d. 14:8–18

• Ap. d. 14:19–20

4. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz jautājumu:
Kādas domas tevi pārņemtu, ja tu būtu bijis kopā ar Pāvilu un

Barnabu šo likstu laikā?

Izlasi Ap. d. 14:22, meklējot, ko Pāvils mācīja par likstām.

No šī panta mēs mācāmies šādu principu: Ja mēs uzticīgi ejam cauri grūtībām,
mēs būsim sagatavoti ieiet celestiālajā valstībā.

Padomā par svētībām, kuras tu vai tev pazīstami cilvēki ir saņēmuši, kad tu vai viņi
ir uzticīgi gājuši cauri grūtībām. Kā, tavuprāt, uzticīga pārbaudījumu panešana var
sagatavot mūs Debesu valstībai?

Ja tev ir piekļuve internetam, noskaties „Mormon Messages” (Mormoņu
vēstījumi) video „The Refiner’s Fire” (Attīrošā uguns) (5:02), kas ir pieejams

vietnē LDS.org. Skatoties meklē, kādas svētības varam gūt, ja uzticīgi panesam
grūtības.

Izvēlies kādu principu, kuru tu apguvi, studējot Ap. d. 13.–14. nod., kas tev visvairāk
palīdzēs, saskaroties ar grūtībām. Uzraksti savu izvēlēto principu uz nelielas kartītes
vai papīra lapas. Novieto to tādā vietā, kur tu bieži to redzēsi (pie spoguļa, skolas
skapītī vai kādā citā vietā, kuru tu bieži redzi), lai smeltos spēku un iedvesmu,
saskaroties ar grūtībām.

5. Savā studiju dienasgrāmatā, zem šīs dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es izstudēju Ap. d. 13.–14. nodaļu un pabeidzu šo stundu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu skolotāju:
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19. DAĻA: 2. DIENA

Apustuļu darbu 15. nodaļa
Ievads
Baznīcas locekļi no Jūdejas devās uz Antiohiju un mācīja pievērstajiem
citticībniekiem, ka tiem ir jātiek apgraizītiem, lai tiktu glābti. Pāvils un Barnaba ar
šo jautājumu devās pie apustuļiem Jeruzālemē. Šis notikums, ko dažkārt dēvē par
Jeruzālemes konferenci, notika aptuveni m. ē. 49.–50. gadā. Šajā konferencē Pēteris
liecināja, ka Dievs izglābs ticīgos jūdus un citticībniekus, neatkarīgi no tā, vai viņi ir,
vai nav bijuši apgraizīti. Jēkabs apstiprināja Pētera teikto, izmantojot Svēto Rakstu
vārdus. Apustuļi izsūtīja vēstules Baznīcas locekļiem Antiohijā, Sīrijā un Kilikijā,
paskaidrojot, ka glābšanai apgraizīšana nav nepieciešama. Pāvils izvēlējās Sīlu kā
savu pārinieku un devās savā otrajā misijā.

Ap. d. 15:1–29
Iedvesmotā sapulcē Pēteris un citi apustuļi nosaka, ka apgraizīšana vairs
netiek prasīta
Uzraksti vismaz piecus svarīgus lēmumus, kas tev būs jāpieņem tagad un nākotnē:
____________________

Padomā, kā tu atbildētu uz šādiem jautājumiem:

• Kādēļ ir prātīgi meklēt Dieva palīdzību, pieņemot nozīmīgus lēmumus?

• Ko tu vari darīt, lai uzzinātu Dieva gribu savā dzīvē?

Studējot Ap. d. 15. nodaļu, meklē patiesības, kas tevi var vadīt, kad tu tiecies
uzzināt Dieva gribu savā dzīvē.

Lai labāk izprastu Ap. d. 15. nodaļu, ir svarīgi zināt: kamēr Pāvils un Barnaba
apciemoja svētos Antiohijā, daži jūdi no Jūdejas, kas bija pievērsti kristietībai,
izteica noteiktus apgalvojumus par to, kas kristietībai pievērstajiem citticībniekiem
bija jādara, lai tiktu glābti. Šie vīri un citi viņiem līdzīgi ir pazīstami kā „jūdaisti”, jo
viņi uzstāja uz to, ka pievērstajiem citticībniekiem ir jāpievēršas arī jūdaismam.

Izlasi Ap. d. 15:1, meklējot, kas, pēc šo Jūdejas vīru teiktā, visiem pievērstajiem
citticībniekiem bija jādara, lai tiktu glābti.

Slēdzot derību ar Ābrahāmu, Dievs pavēlēja, ka visiem vīriešiem, kas stājas derībā
ar Viņu, jātiek apgraizītiem. Apgraizīšana „tika veikta, nogriežot „miesas
priekšādu” vīriešu kārtas zīdaiņiem un arī pieaugušajiem. Tie, kas to saņēma,
baudīja derības priekšrocības un pieņēma tās pienākumus” (skat. Svēto Rakstu
ceļvedis, „Apgraizīšana”, scriptures.lds.org). Apgraizīšana kļuva par zīmi jeb
atgādinājumu derībai, ko cilvēki bija noslēguši ar Dievu. Šis paradums tika ieviests
Mozus laikā un turpinājās Israēla nama ticīgo locekļu vidū līdz Glābēja laikam.

Izlasi Ap. d. 15:2–3, meklējot, kas notika pēc tam, kad Pāvils un Barnaba dzirdēja
vīrus apgalvojam, ka citticībnieku pievērstajiem nepieciešams tikt apgraizītiem.
Frāze „ liels strīds un vārdu maiņa” (Ap. d. 15:2) nozīmē to, ka Baznīcas locekļi
strīdējās ar Pāvilu un Barnabu, apgalvojot, ka citticībniekiem nepieciešams tikt
apgraizītiem.
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Saskaņā ar 2. pantu, ko viņi nolēma darīt?

Izlasi Ap. d. 15:4–6, meklējot, kas notika, kad Pāvils un citi ieradās Jeruzālemē.
Frāze „apspriest šo jautājumu” 6. pantā attiecas uz kopīgu apspriešanos.

Izlasi Ap. d. 15:7–11, meklējot, ko Pēteris teica padomē. Frāze „kad radās daudz
pārrunu” 7. pantā nozīmē, ka apustuļi dedzīgi apsprieda apgraizīšanas jautājumu.

1. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz jautājumu: Ko,
tavuprāt, Pēteris domāja, kad viņš teica, ka Dievs „nemaz nav

šķirojis mūs [pievērstos jūdus] un viņus [pievērstos citticībniekus]”? (Ap. d.
15:9)

Pēteris bija vecākais apustulis uz Zemes un tādējādi — pilnvarots runāt Tā Kunga
vārdā. Pētera iedvesmotais paziņojums par to, ka citticībniekiem nav jātiek
apgraizītiem, ir piemērs tam, kā Tas Kungs vada Savu Baznīcu, atklājot Savu gribu
Saviem apustuļiem (skat. Ap. d. 1:2).

Pēti pēdējo dienu praviešu un apustuļu vārdus
Pēdējo dienu praviešu un apustuļu vārdi var palīdzēt mums saprast Svētos Rakstus un tajās
atrodamās mācības un principus. Tā Kunga vecākais apustulis — pravietis — runā Dieva vārdā
(skat. M&D 1:37–38).

No šiem pantiem mēs varam mācīties šādu patiesu principu: Mēs varam zināt Tā
Kunga gribu caur Viņa dzīvajiem praviešiem un apustuļiem. Apsver iespēju —
pierakstīt vai atzīmēt šo principu savos Svētajos Rakstos, līdzās Ap. d. 15:6–7.

Kādos veidos mūsdienās pašreizējie apustuļi palīdz mums uzzināt atklāsmes, ko
viņi ir saņēmuši? ____________________

Izlasi Ap. d. 15:12–15, meklējot, kāda bija ļaužu pulka reakcija uz Pētera
paziņojumu, ka apgraizīšana nebija nepieciešama glābšanas saņemšanai.

Konferencē prezidēja Pēteris, un šķiet, ka šo sanāksmi vadīja Jēkabs. Jēkabs bija
Jēzus Kristus pusbrālis un pirmais bīskaps Baznīcas draudzē Jeruzālemē. Kā
pierakstīts Ap. d. 15:16–18, Jēkabs citēja pravieti Amosu (skat. Amosa 9:11–12), lai
parādītu, ka Pētera paziņojums saskan ar praviešu vārdiem, minētiem Svētajos
Rakstos.

Balstoties uz Jēkaba mācīto, mēs mācāmies šādu patiesu principu: Mēs varam
zināt Tā Kunga gribu, studējot Svētos Rakstus. Tu vari pierakstīt vai atzīmēt šo
principu savos Svētajos Rakstos, līdzās Ap. d. 15:15–18.

Izlasi Ap. d. 15:19–20, meklējot, ko Jēkabs ieteica Baznīcas vadītājiem darīt.

Vārds domāju 19. pantā nozīmē — ierosinu vai iesaku. Jēkabs pauda savu atbalstu
nostādnei, ko Ap. d. 15:7–11 bija paziņojis Pēteris, kurš prezidēja Baznīcā (skat.
Bruce R. McConkie, Doctrinal New Testament Commentary, 3 sēj. [1965–1973], 2:143).
Ap. d. 15:20 pievērs uzmanību tam, kādus Mozus likuma noteikumus, pēc Jēkaba
domām, pievērstajiem joprojām vajadzēja ievērot.

Izlasi Ap. d. 15:22–27, meklējot padomes lēmumu.
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Padome nolēma nosūtīt vēstules Baznīcas locekļiem, paziņojot, ka apgraizīšana nav
nepieciešama, lai iemantotu glābšanu, un ka tas ir apustuļu vienprātīgs lēmums.
Augstākais prezidijs un Divpadsmit apustuļu kvorums ievēro šos pašus principus
mūsdienās, lai nodrošinātu iedvesmotu vadību Baznīcas locekļiem.

No šī pieraksta Ap. d. 15. nodaļā mēs mācāmies šādu principu: Kopīgi
apspriežoties un meklējot Dieva atklāsmi, Baznīcas vadītāji saņem iedvesmu
par sarežģītām problēmām.

Lai labāk saprastu, kā šis patiesais princips ir saistīts ar Baznīcu mūsdienās,
apdomā, ko teicis elders D. Tods Kristofersons no Divpadsmit apustuļu kvoruma.
Pēc tam, kad viņš bija lietojis piemērus no Ap. d. 10. nod. un Ap. d. 15. nod., lai
ilustrētu, kā Glābējs „var vērsties pie Saviem kalpiem personīgi, vai arī tad, kad
tie darbojas padomē”, elders Kristofersons teica: „Šie paraugi ir redzami arī
šodien atjaunotajā Jēzus Kristus Baznīcā. Baznīcas prezidents var pasludināt vai

tulkot doktrīnas, pamatojoties uz saņemto atklāsmi (skat., piemēram, M&D 138). Paskaidrojumu
par doktrīnām var sniegt arī Augstākā prezidija un Divpadsmit apustuļu kvoruma apvienotā
padome (skat., piemēram, Oficiālā deklarācija — 2). Jautājumu apspriešana šādā padomē bieži
ietver kanonizēto Svēto Rakstu, Baznīcas vadītāju mācību un tā, kas ir darīts agrāk — līdzīgās
situācijās, caurskatīšanu. Taču galīgais mērķis, tāpat kā tas bija Baznīcā Jaunās Derības laikā, nav
tikai vienprātība padomes locekļu starpā, bet atklāsme no Dieva. Tas ir process, kas ietver sevī
gan domāšanu un spriešanu, gan ticību, lai apjaustu Tā Kunga prātu un gribu” („Kristus mācība”
(vispārējās konferences runa), Ensign vai Liahona, 2012. g. maijs, 87.–88. lpp.).

Izlasi Ap. d. 15:28–29, meklējot, ko apustuļi un elderi rakstīja savās vēstulēs
Baznīcas locekļiem. Frāze „jums neuzlikt nekādu citu nastu, kā vien šo
nepieciešamo” 28. pantā nozīmē, ka cilvēkiem nebija nepieciešams paklausīt
nekādām papildu prasībām, kas nāca no cilvēkiem, nevis no Dieva.

Saskaņā ar Ap. d. 15:28, kā apustuļi zināja Dieva gribu attiecībā uz prasībām ticībai
pievērstajiem citticībniekiem?

Svētais Gars ne tikai iedvesmoja apustuļus, kad tie kopā apspriedās, — Viņš arī
deva apstiprinošu liecību tam, ka viņu lēmums bija pareizs. No Ap. d. 15:28 mēs
mācāmies: mēs varam uzzināt Tā Kunga gribu caur Svētā Gara iedvesmu.

2. Pārskati savu svarīgo lēmumu sarakstu, ko uzrakstīji stundas
sākumā. Savā studiju dienasgrāmatā paskaidro, kā tu izmantosi

mūsdienu praviešu teikto un Svētos Rakstus, lai iegūtu Tā Kunga vadību
pašreizējos apstākļos un nākotnē.

Ap. d. 15:30–41
Pāvils un citi nogādā apustuļu vēstuli Baznīcas locekļiem Antiohijā
Ap. d. 15:30–41 paskaidrots, ka vairāki Baznīcas vadītāji nogādāja apustuļu vēstuli
Baznīcas locekļiem Antiohijā. Tad, pēc sludināšanas Antiohijā, Pāvils lūdza Barnabu
kopā ar viņu doties apciemot vietas, kur viņi bija sludinājuši savas pirmās misijas
laikā. Barnaba vēlējās ņemt līdzi Marku, bet Pāvils atteicās, jo Marks bija viņus
pametis viņu pirmās misijas laikā. Pēc abu cienījamo Baznīcas vadītāju
domstarpībām Barnaba nolēma ņemt sev līdzi Marku un pārcēlās uz Kipru, un
Pāvils izvēlējās Sīlu kā pārinieku un devās savā otrajā misijā.
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Nepiekrišana citu viedoklim nav grēks. Šis pieraksts parāda, ka tā vietā, lai ķildotos,
mums vajadzētu kopīgi meklēt risinājumus savām domstarpībām.

3. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, zem šīs dienas
uzdevumiem, ieraksti:

Es izstudēju Ap. d. 15. nodaļu un pabeidzu šo stundu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu skolotāju:
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19. DAĻA: 3. DIENA

Apustuļu darbu
16.–17. nodaļa
Ievads
Svētais Gars vadīja Pāvilu un viņa biedrus, lai viņi sludinātu evaņģēliju Maķedonijā
(Grieķijas ziemeļos). Pēc tam, kad Pāvils izdzina nešķīsto garu no kādas verdzenes,
viņš un Sīla tika sisti un apcietināti. Tajā naktī viņi brīnumainā kārtā tika atbrīvoti
no cietuma, pēc kā viņi kristīja cietuma sargu un viņa saimi. Pāvils un Sīla mācīja
evaņģēliju arī Tesalonīkē (Tesalonikā) un Berojā. Neticīgo vajāts šajās pilsētās, Pāvils
bija spiests bēgt uz Atēnām, kur Marsa kalnā viņš mācīja ļaudis par Dieva
patieso dabu.

Ap. d. 16:1–15
Pāvils un viņa biedri sludina evaņģēliju Maķedonijā
Pamudinājums ir no Svētā Gara saņemta sajūta vai iedvesma kaut ko teikt vai darīt.

Prezidents Tomass S. Monsons atstāstīja kādu pieredzi, kad viņš bija ņēmis vērā
pamudinājumu — apmeklēt slimnīcā kādu draugu un dot viņam priesterības
svētību. Tā rezultātā tika izglābta viņa drauga dzīvība. Prezidents Monsons teica,
ko viņš tajā dienā iemācījās: „Nekad, nekad, nekad neatlieciet rīkošanos saskaņā
ar pamudinājumu” („The Spirit Giveth Life”, Ensign, 1997. g. jūn., 5. lpp.).

1. Savā studiju dienasgrāmatā uzraksti: Nekad neatliec rīkošanos
saskaņā ar pamudinājumu, ko saņem no Tā Kunga. Zem šī izteikuma

uzraksti par to, ko pozitīvu tu vari gūt, ja pastāvīgi seko Svētā Gara
pamudinājumiem.

Studējot Ap. d. 16. nodaļu, meklē principu, kas tev var palīdzēt dziļāk izprast Svētā
Gara pamudinājumu uzklausīšanas nozīmību.

Ap. d. 16:1–5 mēs lasām, ka Pāvils, Sīla un Timotejs apmeklēja vairākas Baznīcas
draudzes, lai paziņotu Baznīcas vadītāju Jeruzālemē pieņemtos lēmumus, kam bija
ietekme uz visu Baznīcu un kas stiprināja Baznīcas locekļus viņu ticībā.

Izlasi Ap. d. 16:6–10, meklējot, kā Pāvils un viņa ceļabiedri (visticamāk, arī Lūka)
zināja, kurp viņiem jāiet. Tu vari atvērt Bībeles karti nr. 13 „Apustuļa Pāvila misijas
ceļojumi” un atrast vietas, uz kurām Pāvils devās.

Ievēro Ap. d. 16:10, ka Pāvils un viņa ceļabiedri paklausīja Garam un „tūdaļ”
atsaucās Pāvila saņemtajai vīzijai.

Ap. d. 16:11–13 mēs lasām, ka Pāvils un Sīla ceļoja daudzas dienas, līdz nonāca
Filipos, kādā Maķedonijas pilsētā. Sabatā viņi pameta pilsētu, lai lūgtu Dievu netālu
no upes krasta, un uzsāka sarunu ar sievietēm, kas tur bija sapulcējušās.
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„Lidija, purpura pārdevēja” (Ap. d. 16:14)

Izlasi Ap. d. 16:14–15, meklējot, kā
sieviete, vārdā Lidija, atsaucās uz Pāvila
mācībām. Frāze „purpura pārdevēja”
14. pantā nozīmē to, ka Lidija pārdeva
purpura krāsu, kas bija ļoti dārga, un,
iespējams, norāda uz to, ka viņa bija
turīga un ietekmīga sieviete.

Kādas frāzes Ap. d. 16:14 norāda uz to,
ka Lidija bija gatava pieņemt
evaņģēliju?

No Pāvila pieredzes mēs varam
mācīties: ja mēs sekojam Dieva
atklāsmei, mēs varam tikt vadīti pie
tiem, kas ir gatavi pieņemt
evaņģēliju.

Izlasi tālāk doto eldera Dalina
H. Ouksa, no Divpadsmit apustuļu
kvoruma, izteikumu un atzīmē, ko viņš
ieteica mums darīt, lai tiktu vadīti pie
tiem, kas ir gatavi pieņemt evaņģēliju:

„Mums jālūdz pēc Tā Kunga palīdzības un vadības, lai mēs varētu būt darbarīki
Viņa rokās un kalpotu tam, kurš tagad ir gatavs, — tam, kuram Viņš vēlas, lai
mēs šodien palīdzētu. Tad nu mums ir jābūt modriem, lai sadzirdētu un ņemtu
vērā Svētā Gara pamudinājumus par to, kā mums jārīkojas tālāk.

Pamudinājumi nāks. Mēs to zinām no neskaitāmām personīgām pieredzēm, ka
Tas Kungs Savā paša veidā un Savā paša laikā sagatavo cilvēkus Viņa evaņģēlija

pieņemšanai. Šie cilvēki meklē, un, kad mēs cenšamies viņus atrast, Tas Kungs atbildēs uz viņu
lūgšanām, atbildot arī uz mūsējām. Viņš iedvesmos un vadīs tos, kas vēlas un no sirds meklē
vadību tam, kā, kur, kad un ar ko dalīties evaņģēlijā” („Sharing the Gospel”, Ensign, 2001. g.
nov., 8. lpp.).

2. Padomā par kādu gadījumu, kad tu vai kāds, kuru tu pazīsti,
uzklausīja Svētā Gara pamudinājumus un atrada kādu, kas bija

gatavs pieņemt evaņģēliju, vai kad kāds sekoja Svētā Gara pamudinājumiem un
atrada tevi, kad tu biji gatavs pieņemt evaņģēliju. Izklāsti šo pieredzi savā
studiju dienasgrāmatā.

Centies ievērot eldera Ouksa sniegto padomu, lūdzot Tā Kunga palīdzību un tad
sekojot Gara pamudinājumiem, lai dalītos evaņģēlijā ar apkārtējiem cilvēkiem.

Ap. d. 16:16–40
Pāvils un Sīla tiek apcietināti un vēlāk atbrīvoti
Izlasi Ap. d. 16:16–18, meklējot, ko Pāvils darīja, kad viņš sastapās ar kādu jaunu
verdzeni (Ap. d. 16:16), kura bija nešķīsta gara apsēsta. Zīlēšana (Ap. d. 16:16) ir
„jebkāda māņticīga rīcība, cenšoties noskaidrot nākotnes notikumu gaitu. Šādi
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paradumi ir atklāti visās tautās un visos laikmetos; Svētajos Rakstos tie bieži tiek
nosodīti” (skat. Bible Dictionary, „Divination”).

Izlasi Ap. d. 16:19–21, meklējot, kā verdzenes kungi reaģēja uz Pāvila rīcību.

Saskaņā ar Ap. d. 16:19, kāpēc viņi bija neapmierināti?

Ap. d. 16:22–24 mēs uzzinām, ka pilsētas pārvaldnieki pavēlēja, lai Pāvils un Sīla
tiktu šaustīti rīkstēm un apcietināti.

3. Pārzīmē šo tabulu savā studiju dienasgrāmatā. Izlasi tabulā dotās
rakstvietas un uzzīmē tajā vienkāršu zīmējumu, attēlojot to, kas

aprakstīts katrā no rakstvietām.

Ap. d. 16:25 Ap. d. 16:26 Ap. d. 16:27–28

Ap. d. 16:29–30 Ap. d. 16:31–32 Ap. d. 16:33–34

Ievēro Ap. d. 16:31, kā Pāvils un Sīla atbildēja uz cietuma sarga jautājumu: „Kas
man jādara, lai es tiktu pestīts?” (Ap. d. 16:30.) Ko izdarīja cietuma sargs, lai
parādītu savu ticību Jēzum Kristum?

No Pāvila mācībām cietuma sargam mēs uzzinām, ka glābšana pieprasa ticību
Jēzum Kristum, un mēs parādām savu ticību Viņam — topot kristīti.

Glābšana nozīmē — „tikt izglābtam gan no fiziskās, gan garīgās nāves” (skat. Svēto
Rakstu ceļvedis, „Glābšana”, scriptures.lds.org). Kā kristīšanās parāda mūsu ticību
Jēzum Kristum? ____________________

Papildus tam, ka topam kristīti, kādos vēl veidos mēs varam paust savu ticību Jēzum
Kristum? ____________________

Ap. d. 16:35–40 mēs uzzinām, ka pilsētas pārvaldnieki cietuma sardzei sūtīja ziņu
— atbrīvot Pāvilu un Sīlu. Pāvils atteicās doties projām, jo viņš zināja savas, Romas
pilsoņa, tiesības un zināja, ka viņu izturēšanās pret viņu bija netaisna. Sist Romas
pilsoni bez tiesas sprieduma bija pretlikumīgi. Kad pilsētas pārvaldnieki uzzināja,
ka Pāvils un Sīla bija romieši, viņi izbijās. Pilsētas pārvaldnieki nāca uz cietumu,
atbrīvoja Pāvilu un Sīlu un lūdza tos pamest pilsētu.

Ap. d. 17:1–15
Daži jūdi Tesalonīkē (Tesalonikā) cenšas atturēt Pāvilu no evaņģēlija sludināšanas
Padomā, kādu padomu tu sniegtu cilvēkiem šādās situācijās:

• Kāds jauns vīrietis, kurš ir Baznīcas loceklis, klausās, kā Divpadsmit apustuļu
kvoruma loceklis runā par laulības un ģimenes nozīmīgumu Debesu Tēva plānā.
Daži jaunā vīrieša draugi nepiekrīt apustuļa mācībām. Jaunais vīrietis vēlas pats
uzzināt, vai apustuļa mācības ir patiesas.

• Kāda jauna sieviete šaubās par to, cik svarīgi ir turēt Sabata dienu svētu.
Vairums viņas draugu svētdienas pavada iepērkoties, dodoties paēst ārpus
mājām vai apmeklējot kino. Viņas māte skaidro, kādas svētības gūstamas, ja
svētdienā tiek godāts Tas Kungs, bet jaunajai sievietei vēl joprojām ir grūtības
noticēt, ka ir svarīgi turēt Sabata dienu svētu.
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Studējot Ap. d. 17. nodaļu, meklē principus, kas tev varētu palīdzēt pašam uzzināt
par Tā Kunga kalpu sniegto vēstījumu patiesumu.

Ap. d. 17:1 mēs uzzinām, ka Pāvils un Sīla devās uz Tesalonīki, kur viņi mācīja jūdu
sinagogā.

Izlasi Ap. d. 17:2–3, meklējot, ko Pāvils izmantoja, lai mācītu jūdus par to, ka Jēzus
bija Kristus, Mesija.

Vārds pierādīdams 3. pantā nozīmē — paziņodams vai apgalvodams. Pāvils
izmantoja Svēto Rakstu rakstvietas kā pierādījumu savai liecībai par to, ka Jēzus ir
Kristus.

Izlasi Ap. d 17:4–5, meklējot, kā ļaudis Tesalonīkē atsaucās uz Pāvila mācībām.
Vārds nelietīgiem 5. pantā nozīmē — ļauniem.

Ap. d. 17:6–9 mēs uzzinām, ka neticīgo pūlis mēģināja atrast Pāvilu un Sīlu, taču,
kad tie nevarēja viņus atrast, pūlis devās pie Tesalonīkes pārvaldniekiem un
apgalvoja, ka Pāvila mācības apdraudot ķeizara varu.

Izlasi Ap. d. 17:10–12, meklējot, uz kurieni Pāvils un Sīla aizbēga un kā jūdi tajā
vietā atsaucās uz Pāvila mācībām.

Tu varētu atzīmēt 11. pantā, kāda rīcība ļaudis noveda pie ticības Pāvila mācībām.
Pēc tam aizpildi šādu vienādojumu, uzrakstot rīcības izpausmes, kuras esi atzīmējis:

__________________________ + _____________________________ = Ticība

Lai labāk saprastu, ko nozīmē „vārdu labprāt [uzņemt]” (Ap. d. 17:11), iztēlojies, kā
tas izskatās, kad kāds ir gatavs ķert bumbu. Pēc tam iztēlojies, kā varētu izskatīties
tas, ka cilvēks nav gatavs noķert bumbu. Kā tas varētu izskatīties, kad kāds labprāt
vēlas uzklausīt Dieva kalpu vārdus? Kā tas varētu izskatīties, kad kāds nelabprāt
vēlas uzklausīt Dieva kalpu vārdus?

Tāds, kurš vārdu labprāt uzņem, ir pazemīgs, pacietīgs un vēlas ievērot Tā Kunga
gribu, kad viņš vai viņa to uzzina (skat. Mosijas 3:19).

Ap. d. 17:10–12 mēs mācāmies: Ja mēs labprāt uzņemam Dieva kalpu vārdus
un ik dienas pētām Svētos Rakstus, mūsu ticība viņu vārdiem tiks stiprināta.

4. Pārskati šīs sadaļas sākumā aprakstītās situācijas un pēc tam atbildi
savā studiju dienasgrāmatā uz šādiem jautājumiem:

a. Kā šis princips varētu palīdzēt cilvēkiem šajās situācijās?

b. Kā gatavība mācīties var vairot mūsu spēju — ticēt patiesībai?

c. Kā Svēto Rakstu studēšana katru dienu var ietekmēt mūsu spēju — ticēt
patiesībai?

Apdomā reizes, kad tu esi bijis liecinieks šī principa patiesumam. Tu varētu dalīties
savās pieredzēs ar kādu draugu vai ģimenes locekli.

Ap. d. 17:13–15 mēs uzzinām, ka tad, kad jūdi Tesalonīkē dzirdēja, ka Pāvils māca
Berojā, viņi gāja un provocēja Berojas ļaudis. Pāvilam atkal vajadzēja bēgt, tādēļ
viņš ceļoja uz Atēnām.
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Pāvils mācīja Marsa kalnā.

Ap. d. 17:16–34
Pāvils sludina Marsa kalnā
Ap. d 17:16–34 mēs uzzinām, ka Atēnās
Pāvils atrada altāri ar uzrakstu:
„Nepazīstamam Dievam” (Ap. d.
17:23). Tad Pāvils mācīja atēniešiem par
patiesā Dieva — Debesu Tēva — dabu,
kas bija Dievs, ko viņi nepazina.

5. Savā studiju
dienasgrāmatā, zem šīs

dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es izstudēju Ap. d. 16.–17. nodaļu un
pabeidzu šo stundu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu skolotāju:
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19. DAĻA: 4. DIENA

Apustuļu darbu
18.–19. nodaļa
Ievads
Korintā Pāvils tika daudzu jūdu atraidīts, bet viņam veicās starp citticībniekiem.
Efezā kāds taisnīgs laulāts pāris, Akvila un Priskilla, palīdzēja Apollam, jūdam no
Aleksandrijas, izprast Dieva ceļu. Pāvils sludināja par Svēto Garu, darīja brīnumus
un izvairījās no nevaldāma pūļa teātrī — Efezā.

Ap. d. 18:1–17
Pāvils sludina Korintā

1. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz šādiem
jautājumiem:

a. Nosauc dažus veidus, kā tu esi piedalījies Tā Kunga darbā?

b. Ar kādiem izaicinājumiem tu esi saskāries, cenšoties darīt Tā Kunga darbu?

Studējot Ap. d. 18. nodaļu, meklē principu, kas tev var palīdzēt, kad tu centies darīt
Tā Kunga darbu.

Ap. d. 18:1–5 mēs uzzinām, ka Pāvils devās prom no Atēnām un ceļoja uz Korintu,
kur mācīja sinagogā. Izlasi Ap. d. 18:6, meklējot, ar kādām grūtībām Pāvils saskārās,
Korintā mācot jūdus par Jēzu Kristu.

Ko Pāvils plānoja darīt, kad jūdi sinagogā bija noraidījuši viņa vēstījumu?

Izlasi Ap. d. 18:7–10, meklējot, kas varēja sniegt Pāvilam iedrošinājumu. Tu varētu
atzīmēt 10. pantā, ko Tas Kungs apsolīja Pāvilam, ja viņš turpinās sludināt
evaņģēliju Korintā.

No šiem pantiem mēs varam mācīties: Ja mēs dzīvojam cienīgi, Tas Kungs būs
ar mums, kad darām Viņa darbu. Tu vari uzrakstīt šo principu savu Svēto Rakstu
lappuses malā, līdzās Ap. d. 18:9–10.

Prezidents Tomass S. Monsons iedrošināja: „Daži no jums, iespējams, pēc dabas
esat kautrīgi un uzskatāt sevi par nepiemērotiem, lai pieņemtu aicinājumu.
Atcerieties, ka šis nav tikai jūsu vai mans darbs. Šis ir Tā Kunga darbs, un, kad
mēs strādājam Tā Kunga uzdevumā, mēs esam tiesīgi saņemt Tā Kunga palīdzību.
Atcerieties, ka Tas Kungs dos mums spējas, lai mēs varētu panest mums uzliktās
nastas” („Mācīties, darīt, būt” (vispārējās konferences runa), Ensign vai Liahona,

2008. g. nov., 62. lpp.).

2. Savā studiju dienasgrāmatā atbildi uz jautājumiem:

a. Kādēļ ir svarīgi zināt, ka Tas Kungs būs ar tevi, kad tu darīsi Viņa darbu?
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b. Kad Tas Kungs ir bijis ar tevi, kad tu darīji Viņa darbu? Kā tu zināji, ka Viņš
bija ar tevi?

Ap. d. 18:11–17 rakstīts, ka Pāvils turpināja sludināt Korintā pusotru gadu. Kamēr
viņš bija Korintā, jūdi centās vest Pāvilu tiesas priekšā to lietu dēļ, kuras viņš
mācīja, bet soģis atteicās tiesāt šo gadījumu, tādējādi piepildot Tā Kunga doto
apsolījumu Pāvilam.

Ap. d. 18:18–28
Akvila un Priskilla palīdz Apollam izprast Dieva ceļu
Ap. d. 18:18–23 mēs uzzinām, ka kāds vīrs un sieva, Akvila un Priskilla, ceļoja kopā
ar Pāvilu uz Efezu. Atstājis šo pāri Efezā, Pāvils ceļoja uz Jeruzālemes apgabalu un
tad uz ziemeļiem, uz Antiohiju, kur viņš pabeidza savas otrās misijas ceļojumu. Šis
misijas ceļojums ilga trīs gadus. Šajā laikā Pāvils bija ceļojis aptuveni 3000 jūdzes
(aptuveni 4828 km).

Pēc kāda laika Pāvils pameta Antiohiju un uzsāka savas trešās misijas ceļojumu
(skat. Svēto Rakstu ceļvedis, Karšu un vietu nosaukumu rādītājs, karte nr. 13
„Apustuļa Pāvila misijas ceļojumi”). Šajā ceļojumā viņš vēlreiz apceļoja reģionus,
kur viņš iepriekš bija nodibinājis Baznīcas draudzes, un stiprināja mācekļus.

Izlasi Ap. d. 18:24–25, meklējot, kas notika Efezā pēc tam, kad Pāvils bija
devies projām.

Ko Apolls jau saprata par Tā Kunga ceļu (25. p.)?

Pazīstot „tikai Jāņa kristību” (25. pants), Apollam trūka pilnīgas izpratnes par Jēzu
Kristu un Viņa misiju. Izlasi Ap. d. 18:26, izzinot, ko Akvila un Priskilla darīja,
izdzirdējuši Apolla mācību.

Frāze — „viņam vēl skaidrāk izstāstīja Dieva ceļu” (26. pantā) nozīmē to, ka Akvila
un Priskilla mācīja Apollam vairāk par Jēzu Kristu un Viņa evaņģēliju, kas
papildināja Apolla zināšanas un sapratni.

Izlasi Ap. d. 18:27–28, meklējot pierādījumus tam, ka Akvila un Priskilla palīdzēja
Apollam daudz skaidrāk izprast Dieva ceļu.

Ap. d. 19:1–20
Pāvils dod Svētā Gara dāvanu un dara brīnumus
Kad Pāvils uzsāka savas trešās misijas ceļojumu, viņš pārstaigāja Galatijas zemi un
Frīģiju (skat. Ap. d. 18:23) un pēc tam atgriezās Efezā. Izlasi Ap. d. 19:2–6, meklējot,
kā Pāvils palīdzēja ļaudīm Efezā skaidrāk izprast Dieva ceļu.
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Grieķu teātra drupas Efezā, kur sludināja
apustulis Pāvils

Kādu doktrīnu Pāvils palīdzēja labāk
izprast mācekļiem Efezā?

Lasot tālāk sniegto apgalvojumu, kas tika publicēts pravieša Džozefa Smita vadībā, noskaidro,
kāpēc šiem cilvēkiem Efezā bija nepieciešams atkārtoti kristīties: „Šķiet, … ka kāds jūdu sektants
bija kristījis [ļaudis] līdzīgi Jānim [Kristītājam], taču bija piemirsis viņiem pateikt, ka bija jānāk vēl
kādam, kuru sauc Jēzus Kristus, lai kristītu ar uguni un Svēto Garu, — kas parādīja šiem
pievērstajiem, ka viņu pirmā kristīšana bija nelikumīga, un, kad viņi izdzirdēja šo ziņu, viņi
labprāt kristījās, un pēc tam, kad viņiem tika uzliktas rokas, viņi saņēma dāvanas, saskaņā ar
apsolījumu” („Baptism”, Times and Seasons, 1842. g. 1. sept., 904. lpp.).

No šī stāsta mēs mācāmies: lai kristīšana būtu spēkā esoša, tai jābūt izpildītai
caur pilnvarotu Dieva kalpu, un, lai kristīšana būtu pilnīga, pēc tās ir jāseko
Svētā Gara saņemšanai.

Pravietis Džozefs Smits mācīja, ka pēc kristīšanas ir jāveic „roku uzlikšana Svētā
Gara dāvināšanai”: „Tikpat labi jūs varat kristīt smilšu maisu cilvēka vietā, ja vien
tas netiek darīts ar nolūku — saņemt grēku atlaišanu un Svēto Garu. Kristīšana
ar ūdeni ir tikai daļa no kristībām, un tā nav neko vērta bez otras daļas, tas ir,
kristīšanas ar Svēto Garu” (Baznīcas prezidentu mācības: Džozefs Smits
[2010], 96. lpp.).

Ap. d. 19:7–10 mēs uzzinām, ka Pāvils turpināja sludināt Efezā vairāk nekā divus
gadus. Izlasi Ap. d. 19:11–12, meklējot, kādus brīnumus Dievs darīja caur Pāvilu.

Viena doktrīna, ko mēs varam mācīties no šī pieraksta, ir šāda: Viens no veidiem,
kā Dievs parāda Savu spēku, sajūtams caur Viņa pilnvarotajiem kalpiem.
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Izlasi Ap. d. 19:13–16, meklējot, kas notika, kad daži jūdi mēģināja izdzīt ļaunos
garus, kā to bija darījis Pāvils.

Tā kā Skevas dēliem nebija priesterības pilnvaru rīkoties Jēzus Kristus vārdā, ļaunais
gars neatpazina jeb neatzina viņu pilnvaras, kaut arī viņi apgalvoja, ka pārstāv
Glābēju.

Izlasi Ap. d. 19:17–20, meklējot, ko daudzi cilvēki darīja, kad uzzināja par šo
notikumu. 19. pantā minētās „burvju mākslas” attiecas uz dažādām burvestībām un
citām ļaunām nodarbēm.

Kā šie cilvēki parādīja savu ticību Jēzum Kristum?

No šiem pantiem mēs varam mācīties šādu principu: atzīstoties savās ļaunajās
nodarbēs un atmetot tās, mēs parādām savu ticību Jēzum Kristum.

3. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz jautājumu:
Kādus upurus cilvēkam var nākties nest, lai atbrīvotos no grēka,

kurā viņš vai viņa ir atzinies?

Apdomā, vai ir kādi grēki, kurus Tas Kungs vēlas, lai tu atzītu un atmestu. Izvēlies
rīkoties saskaņā ar jebkādiem pamudinājumiem, ko tu varēji sajust šīs
stundas laikā.

Ap. d. 19:21–41
Elku dievietes Artemīdas pielūdzēji nostājas pret Pāvilu un izraisa pilsētā nemierus
Ap. d. 19:21–41 mēs uzzinām, ka daļa uzņēmējdarbības Efezā bija saistīta ar
Artemīdas, romiešu elku dievietes, pielūgšanu. Tā kā Pāvils mācīja pret elku dievu
pielūgšanu, amatnieki, kas izgatavoja elku tēlus Artemīdas pielūgsmei, noskaņoja
cilvēkus pret Pāvilu. Pūlis aizveda līdzi divus no Pāvila ceļabiedriem uz pilsētas
teātri, kurā varēja sapulcēties līdz pat 24 000 cilvēku. Pāvils vēlējās uzrunāt pūli,
taču daži mācekļi un pārvaldnieki viņu pārliecināja neiet iekšā teātrī. Pilsētas
rakstvedis galu galā pūli nomierināja un tas izklīda. Aizsardzība, ko saņēma Pāvils
un viņa ceļabiedri, ir piemērs tam, ka Dieva darbs turpināsies, pat saskaroties ar
ļauniem protestiem un vajāšanām.

4. Savā studiju dienasgrāmatā, zem šīs dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es izstudēju Ap. d. 18.–19. nodaļu un pabeidzu šo stundu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu skolotāju:
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20. DAĻA: 1. DIENA

Apustuļu darbu
20.–22. nodaļa
Ievads
Pāvils sludināja evaņģēliju Mazāzijā (tagadējā Turcijā) un, atrazdamies Milētā,
pilsētā netālu no Efezas, viņš brīdināja par atkrišanu, kas būs nākotnē, un
iedrošināja priesterības vadītājus iedvesmot Baznīcas locekļus. Pēc tam viņš ceļoja
uz Jeruzālemi, kur viņu vajāja un arestēja. Stāvot uz Antonijas cietokšņa
pakāpieniem (pie militārās bāzes, kur uzturējās romiešu karaspēks), Pāvils dalījās
savā pievēršanās stāstā.

Apustuļu darbu 20.–21. nodaļa
Pāvils kalpo Mazāzijā un ceļo uz Jeruzālemi, kur viņu piekauj un arestē
Padomā par kādu reizi, kad tev ir nācies uz vairākām dienām, nedēļām vai
mēnešiem atstāt savu ģimeni, draugus vai citus tuvus cilvēkus.

• Kādas tev un tiem, kurus tu atstāji, bija sajūtas pirms tavas došanās prom?

• Ko jūs atvadoties teicāt cits citam?

Savā trešajā misijas ceļojumā Pāvils bija Maķedonijā, Grieķijā un Mazāzijā (skat.
Bībeles karti nr. 13, „Apustuļa Pāvila misijas ceļojumi”). Šī ceļojuma laikā viņš
sajutu iedvesmu atgriezties Jeruzālemē. Pa ceļam viņš apstājās, lai sludinātu un
atvadītos no Baznīcas locekļiem. Naktī, pirms došanās uz Troadu, Pāvils ilgi runāja
ar svētajiem.

Izlasi Ap. d. 20:9–12, izzinot, kas notika ar jaunieti, vārdā Eutihs, kad Pāvila
sprediķa laikā viņš iegrima miegā. Tu vari atzīmēt savos Svētajos Rakstos to, kā
Pāvils parādīja mīlestību un rūpes par šo jaunieti.

Kā Pāvila rīcība bija līdzīga Glābēja rīcībai Viņa kalpošanas laikā?
____________________

Sava trešā misijas ceļojuma ietvaros Pāvils trīs gadus, kalpodams cilvēkiem,
aizvadīja Efezā. Ap. d. 20:13–17 mēs uzzinām, ka ceļā uz Jeruzālemi Pāvils apstājās
Milētā, netālu no Efezas, un nosūtīja ziņu Baznīcas vadītājiem Efezā, aicinot uz
tikšanos.

Izlasi Ap. d. 20:18–23, meklējot, ko Pāvils paskaidroja par savu misionāra
kalpošanu.

Tiem, kurus Pāvils mācīja, viņš teica, ka „neko, kas jums noderīgs, neesmu
noklusējis” (Ap. d. 20:20). Ievēro Ap. d. 20:21, kā Pāvils mācīja to, kas ir
vissvarīgākais, — viņš liecināja, ka ikvienam ir jānožēlo grēki un jātic Tā Kunga,
Jēzus Kristus, Vārdam.

Saskaņā ar 22.–23. pantu, Pāvils bija gatavs saskarties ar jebkādām ciešanām, kas
viņu sagaidīja Jeruzālemē. Jeruzāleme Pāvilam bija īpaši bīstama vieta, jo jūdu
vadītāji uzlūkoja viņu par nodevēju, tāpēc ka viņš sludināja Jēzus Kristus evaņģēliju.
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Tomēr viens no iemesliem, kādēļ Pāvils vēlējās doties uz Jeruzālemi, bija Tā Kunga
Gars, kurš viņam norādīja tā darīt.

Izlasi Ap. d. 20:24–27, meklējot, ko Pāvils, būdams Tā Kunga kalps, bija gatavs
darīt. Tu vari atzīmēt to, ko viņš teica 24. pantā.

No Ap. d. 20:24–27 mēs mācāmies, ka patiesi Tā Kunga kalpi uzticīgi veic savus
pienākumus un, to darot, sajūt prieku. Tu vari pierakstīt šo patieso principu
savos Svētajos Rakstos vai studiju dienasgrāmatā.

Apdomā, ko tas tev nozīmē — pilnībā nodoties kalpošanai Dievam.

Kā tu vari pielietot šo principu savā dzīvē? ____________________

1. Padomā par kādu notikumu savā dzīvē vai kāda tev pazīstama
cilvēka dzīvē, kad tu vai šis cilvēks izvēlējās kalpot Tam Kungam ar

visu savu spēku un izturību un, tā darot, izjuta lielu prieku. Savā studiju
dienasgrāmatā īsumā apraksti šo pieredzi un to, ko tu no tās esi mācījies.

Pirms došanās uz Jeruzālemi Pāvils vēl pēdējo reizi apciemoja Baznīcas vadītājus
Efezā. Ja tu būtu Pāvila vietā un zinātu, ka tev vairs nebūs iespēju satikt šos
Baznīcas vadītājus, kādu padomu tu viņiem dotu, atvadoties no viņiem?

Izlasi Ap. d. 20:28–31 un noskaidro, par ko Pāvils brīdināja šos Baznīcas vadītājus.

Pāvila teiktajā vilki ir metafora, kas raksturo neuzticīgos Baznīcas locekļus un
cilvēkus, kas maldina uzticīgus Baznīcas locekļus.

Pāvils atgādināja Baznīcas vadītājiem, ka „svētīgāk ir dot nekā ņemt” (Ap. d. 20:35),
un pēc kopīgas lūgšanas viņš atvadījās un uzsāka savu ceļojumu uz Jeruzālemi
(skat. Ap. d. 20:36–38).

Ap. d. 21:1–10 mēs uzzinām, ka Pāvils turpināja savu ceļojumu uz Jeruzālemi un
laiku pa laikam apstājās dažādos apgabalos, lai pavadītu laiku ar Baznīcas
locekļiem. Kad viņš apstājās Tiras pilsētā, daži mācekļi, būdami satraukti par Pāvila
drošību, mudināja viņu nedoties uz Jeruzālemi (skat. Ap. d. 21:4).

Cezarejā pravietis, vārdā Agabs, pravietoja par to, kas Jeruzālemē notiks ar Pāvilu.

Izlasi Ap. d. 21:11, izzinot, ko Agabs pravietoja par to, kas Jeruzālemē notiks ar
Pāvilu. Izlasi

Ap. d. 21:12–14, meklējot, kā Pāvils un viņa pārinieki reaģēja uz šo pravietojumu.

Kas Pāvila atbildē jums liekas īpašs? ____________________

Ne visiem kalpiem Tas Kungs ir lūdzis upurēt savu dzīvību. Tomēr patiesi Tā
Kunga kalpi ir gatavi darīt Dieva gribu, lai ko tas viņiem prasītu.

2. Atbildi uz jautājumiem savā studiju dienasgrāmatā:

a. Kādi upuri no tevis varētu tikt prasīti kā no Tā Kunga kalpa?

b. Kad tu esi bijis gatavs darīt Tā Kunga gribu, neskatoties ne uz ko? Kāpēc tu
biji ar mieru to darīt?

Ap. d. 21:17–40 mēs uzzinām, ka, ierodoties Jeruzālemē, Pāvils sniedza atskaiti par
savu misionāra kalpošanu vietējiem Baznīcas vadītājiem. Viņš devās uz templi, un,
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kad kāda jūdu grupu viņu ieraudzīja, atpazīstot Pāvilu no viņa misionāra
ceļojumiem, tā paziņoja, ka Pāvils ir viltus skolotājs, kurš māca pret Mozus likumu
un templī pretlikumīgi ir ievedis citticībniekus. Šīs apsūdzības dēļ cilvēku pūlis
izvilka Pāvilu no tempļa un sāka viņu sist. Romiešu karavīri iejaucās un aizveda
viņu uz nopratināšanu, un Pāvils prasīja karavīriem atļauju — uzrunāt cilvēkus.

Apustuļu darbu 22. nodaļa
Pāvils pastāsta par savu pievēršanu un liecina par Jēzu Kristu
Tikt pievērstam nozīmē — tikt izmainītam. Padomā, kā ūdeni var pārvērst vai
izmainīt, lai to varētu izmantot dažādu mērķu īstenošanai. (Piemēram, ūdeni var
pārvērst par ledu vai tvaiku.) Apdomā, kādas izmaiņas notiek, pievēršoties
evaņģēlijam.

Izlasi Ap. d. 22:1–5, izzinot, kā Pāvils sevi raksturoja, kad, stāvēdams uz cietokšņa
kāpnēm, Jeruzālemē uzrunāja jūdus.

Izlasi Ap. d. 22:6–21, kā Pāvils dalījās savā pievēršanas stāstā. Pēc tam saskaņo tālāk
dotos jautājumus ar pareizajām atbildēm, pierakstot pareizās atbildes burtu brīvajā
vietā, līdzās attiecīgajam jautājumam. (Pēc tam, kad esi pabeidzis, tu vari salīdzināt
savas atbildes ar tām, kas atrodamas šīs stundas beigās.)

Pāvila pievēršana

____ 1. Kas notika ar Pāvilu ceļā uz Damasku?
(Skat. Ap. d. 22:6–8, 14.)

____ 2. Ko, saskaņā ar norādījumiem, Pāvilam
vajadzēja darīt? (Skat. Ap. d. 22:10–11.)

____ 3. Ko Pāvils satika Damaskā, un ko Pāvils
atguva? (Skat. Ap. d. 22:12–13.)

____ 4. Ko Ananija pravietoja par Pāvilu? (Skat.
Ap. d. 22:14–15.)

____ 5. Kā Pāvils parādīja savu ticību Jēzum
Kristum? (Skat. Ap. d. 22:16; skat. arī Ap. d. 9:18.)

A) Viņam bija jādodas uz Damasku.

B) Viņš satika Ananiju, taisnīgu vīru,
un atguva savu redzi.

C) Viņš tika kristīts un piesauca Tā
Kunga Vārdu.

D) Viņš tika aicināts būt par Jēzus
Kristus liecinieku.

E) Viņš redzēja gaismu, dzirdēja Jēzus
Kristus balsi un redzēja Viņu vīzijā.

Pāvils ieklausījās Jēzus Kristus vārdos un paklausīja tiem, un sāka mainīties.
Galatiešiem 1:17–18 mēs uzzinām, ka Pāvils pēc šīs ievērojamās vīzijas trīs gadus
aizvadīja Arābijā, kur, visticamāk, garīgi gatavojās un pilnveidojās, pirms atgriezās
Damaskā, un pēc tam devās uz Jeruzālemi, lai satiktu Pēteri.

Padomā, cik krasi izmainījās Pāvila dzīve, pateicoties tam, ka viņš tika pievērsts
Glābējam. Pāvila pievēršana mums māca: ja mēs paklausām Jēzus Kristus
vārdiem, mēs varam piedzīvot pilnīgu pievēršanos.

Māsa Bonija L. Oskarsone, Jauno sieviešu vispārējā prezidente, paskaidroja, kā
mūsu paklausība Kristus vārdiem ir saistīta ar patiesu pievēršanos:
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Romieši sasēja Pāvilu.

„Patiesa pievēršanās ir vairāk nekā tikai zināšanas par evaņģēlija principiem un
ietver pat vairāk nekā tikai liecību pa šo principu patiesumu. Ir iespējams — būt
ar liecību, bet nedzīvot saskaņā ar to. Būt patiesi pievērstam nozīmē — rīkoties
saskaņā ar savu ticību un ļaut tai radīt mūsos jeb mūsu sirdī varenu pārmaiņu
[skat. Mosijas 5:2]. …

… Pievēršana notiek tad, kad mēs uzcītīgi skaitām lūgšanas, studējam Svētos
Rakstus, apmeklējam Baznīcu un esam cienīgi, lai piedalītos tempļa priekšrakstos. Pievēršana
notiek, kad mēs rīkojamies saskaņā ar taisnīgajiem principiem, kurus iemācāmies savās mājās un
Baznīcas klasēs. Pievēršana iegūstama, kad mēs dzīvojam šķīstu un tikumīgu dzīvi un baudām
Svētā Gara sadraudzību. Pievēršana iegūstama, kad mēs saprotam Jēzus Kristus veikto
Izpirkšanu, atzīstam Viņu par savu Glābēju un Pestītāju un ļaujam Izpirkšanai darboties savā
dzīvē” („Topiet pievērsti!” (vispārējās konferences runa), Ensign vai Liahona, 2013. g. nov.,
76.–78. lpp.).

3. Savā studiju dienasgrāmatā uzraksti sev vēstuli par to, ko tu vari
darīt, lai kļūtu patiesi pievērsts Glābējam.

Ap. d. 22:22–30 mēs uzzinām, ka pēc
tam, kad Pāvils bija pastāstījis savu
pievēršanās stāstu, viņa klausītāji
paziņoja, ka viņš ir jānonāvē. Pāvilu
aizveda uz Jeruzālemi pie romiešu
armijas komandiera, kurš nolēma
Pāvilu pērt ar pletni jeb šaustīt, kas
parasti bija soda mērs ar mērķi —
pazemot noziedzniekus un no viņiem
iegūt informāciju. Tomēr, kad romiešu
komandieris uzzināja, ka Pāvils ir
romietis, viņi nolēma viņu nešaustīt, bet
tā vietā aizvest viņu jūdu augstās
padomes, sinedrija, priekšā. Saistīt vai
pērt ar pletni romiešu pilsoni „bez
tiesas sprieduma” bija pret romiešu
likumiem (Ap. d. 22:25).

4. Savā studiju
dienasgrāmatā, zem šīs

dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es izstudēju Ap. d. 20.–22. nodaļu un pabeidzu šo stundu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu skolotāju:

Saskaņošanas uzdevuma atbildes: (1) e, (2) a, (3) b, (4) d, (5) c.

20.  DAĻA,  1 .  DIENA

383



20. DAĻA: 2. DIENA

Apustuļu darbu
23.–28. nodaļa
Ievads
Pēc apcietināšanas Jeruzālemē Pāvils tika aizvests uz Cezareju, kur viņš vairāku
romiešu pārvaldnieku priekšā aizstāvējās pret viltus apsūdzībām. Viņš atstāstīja
savu pievēršanu ticībai un liecināja par Jēzu Kristu. Tiekot vests uz Romu kā
ieslodzītais, Pāvils pēc kuģa bojāejas nonāca uz salas, kur viņu sakoda indīga čūska,
taču viņš palika neskarts un dziedināja daudzus, kas bija slimi. Pāvils galu galā tika
aizvests uz Romu. Tur divus gadus viņš dzīvoja mājas arestā un mācīja, un liecināja
par Jēzu Kristu.

Apustuļu darbu 23.–26. nodaļa
Pāvils tiek vajāts, ieslodzīts un tiesāts ķēniņa Agripas priekšā

Kādas svētības tu esi saņēmis, paklausot Dieva pavēlēm un mācībām?
____________________

Kas varētu vedināt kādu cilvēku novērsties no Dieva un pārstāt dzīvot saskaņā ar
Viņa baušļiem un mācībām?

____________________

Apdomā, kādas sekas var būt tam, ja cilvēki novēršas un attālinās no Dieva.

Studējot Ap. d. 23.–26. nodaļu, meklē patiesības, kas tev palīdzēs brīžos, kad tu
jutīsies, ka esi attālinājies no Dieva un Viņa svētībām.

Atceries, ka Pāvils tika arestēts Jeruzālemē pie tempļa un vests jūdu vadoņu priekšā
(skat. Ap. d. 21:30–33; 22:23–30). Ap. d. 23.–25. nodaļā mēs uzzinām par Pāvila
tikšanos ar jūdu vadītājiem un to, ka viņš tika ieslodzīts. Kad Pāvils bija cietumā,
pie viņa atnāca Tas Kungs, lai viņu mierinātu un iedrošinātu (skat. Ap. d. 23:11).
Romiešu komandieris, kurš arestēja Pāvilu, sūtīja viņu uz Cezareju, lai neļautu jūdu
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bandai viņu nogalināt. Tur Pāvils paziņoja par savu nevainību romiešu zemes
pārvaldnieka Fēliksa priekšā. Kaut gan pārliecināts par Pāvila nevainību, Fēliks
turpināja turēt viņu mājas arestā divus gadus. Fēsts nomainīja Fēliksu kā romiešu
komandieris Jūdejā, un ķēniņš Hērods Agripa, kurš pārvaldīja apgabalu uz
ziemeļaustrumiem no Galilejas jūras, apciemoja Fēstu un vēlējās dzirdēt par Pāvila
lietu. Pāvils tika atvests ķēniņa Agripas priekšā.

Izlasi Ap. d. 26:4–11, meklējot to, kā Pāvils ķēniņam Agripam aprakstīja savu
pagātni.

Kā pierakstīts Ap. d. 26:12–16, Pāvils vēlreiz pastāstīja par savu vīziju, kurā redzēja
Glābēju uz Damaskas ceļa.

Izlasi Ap. d. 26:16–18, meklējot, kādā misijā Tas Kungs sūtīja Pāvilu. Vārds
mantojums, kā tas ir lietots 18. pantā, attiecas uz atļaujas saņemšanu ieiet Dieva
celestiālajā valstībā.

Apdomā šādus jautājumus: Kas, tavuprāt, var garīgā ziņā atvērt cilvēka acis? Kas
var palīdzēt kādam novērsties no tumsības un pievērsties gaismai un Dieva
baušļiem un svētībām?

Izlasi Ap. d. 26:19–23, meklējot, ko, pēc Pāvila teiktā, viņš bija mācījis gan jūdiem,
gan citticībniekiem par to, kas tiem jādara, lai saņemtu svētības, kas minētas
18. pantā.

Saskaņā ar 20. pantu, ko Pāvils bija pamācījis gan jūdus, gan citticībniekus darīt?

Viens no patiesajiem principiem, ko varam mācīties no šiem pantiem, ir šāds: Ja
mēs nožēlojam grēkus un pievēršamies Dievam, mēs varam pārvarēt Sātana
varu savā dzīvē, saņemt savu grēku piedošanu un būt celestiālās valstības
cienīgi. Tu vari uzrakstīt šo patieso principu līdzās Ap. d. 26:18–20.

Lai palīdzētu saprast šo principu, izlasi tālāk doto eldera Nīla L. Andersena,
Divpadsmit apustuļu kvoruma locekļa, izteikumu:

„Kad mēs grēkojam, mēs novēršamies no Dieva. Kad mēs nožēlojam grēkus, mēs
atkal pievēršamies Dievam.

Aicinājums — nožēlot grēkus — reti kad ir soda balss, bet drīzāk mīlošs
lūgums — apgriezties un no jauna vērsties pie Dieva [skat. Helamana 7:17].
Mūsu mīlošā Tēva un Viņa Vienpiedzimušā Dēla aicinājums ir šāds: lai mēs būtu
kas vairāk, lai mēs tiektos pēc cēlākas dzīves, lai mēs mainītos un justu laimi, kas

gūstama no baušļu ievērošanas” („Nožēlojiet, … lai Es varētu jūs dziedināt”, Ensign vai Liahona,
2009. g. nov., 40. lpp.).
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Pāvils ķēniņa Agripas priekšā

1. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz jautājumu:
Pamatojoties uz to, ko tu esi uzzinājis no Pāvila un eldera

Andersena teiktā, ko mēs varam iegūt, ja nožēlojam grēkus un no jauna
pievēršamies Debesu Tēvam un Jēzum Kristum?

Turpinot studēt Ap. d. 26. nodaļu, meklē, kas atturēja Fēstu un ķēniņu Agripu no
grēku nožēlošanas, vēršanās pie Dieva un pievēršanās Jēzum Kristum.

Izlasi Ap. d. 26:24–29, izzinot, kā Fēsts un ķēniņš Agripa reaģēja uz Pāvila mācībām
un liecību par Glābēju. Tālāk dotajā tabulā ieraksti frāzes, kas raksturo viņu reakciju
uz Pāvila mācībām:

Reakcija uz Pāvila mācībām

Fēsts Ķēniņš Agripa

Ievēro, ka Fēsts neticēja Pāvila mācībām. Ķēniņš Agripa ticēja praviešu vārdiem,
taču nebija pilnībā apņēmies kļūt par kristieti.

Viens patiess princips, ko mēs varam
mācīties no Fēsta un ķēniņa Agripas, ir
šāds: Lai pievērstos Jēzum Kristum,
mums ir jāizvēlas ticēt evaņģēlijam
un jāapņemas dzīvot pilnīgā saskaņā
ar to.

Izlasi tālāk sniegto prezidenta Dītera
F. Uhtdorfa, Augstākā prezidija locekļa,
stāstu, pievēršot uzmanību tam, ko viņš
mācīja par saistību uzņemšanos:
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„Divi jauni brāļi stāvēja nelielas klints virsotnē, kas pacēlās pāri zila ezera
tīrajiem ūdeņiem. Tā bija populāra niršanas vieta, un brāļi bieži bija runājuši par
lēkšanu ūdenī, jo viņi bija redzējuši citus tā darām.

Lai arī viņi abi gribēja ielēkt ūdenī, tomēr neviens no viņiem negribēja būt
pirmais. Klints nemaz nebija tik augsta, bet šiem diviem jaunajiem zēniem katru
reizi, kad tie liecās uz priekšu, lai paskatītos lejā, klints augstums šķita pieaugam,

— un viņu drosme drīz vien noplaka.

Beidzot viens no brāļiem ar vienu kāju nostājās pie klints kraujas un apņēmīgi spēra soli uz
priekšu. Taču tajā brīdī viņa brālis čukstēja: „Varbūt mums vajadzētu pagaidīt līdz nākamai
vasarai?”

Taču inerce pirmo brāli jau stūma uz priekšu. „Brāli,” viņš atbildēja, „es esmu uzņēmies
saistības!”

Viņš ar plunkšķi ielēca ūdenī un ātri iznira ar uzvaras saucienu uz lūpām. Otrais brālis viņam tūlīt
sekoja. Pēc tam viņi abi smējās par pirmā brāļa pēdējiem vārdiem, pirms viņš ienira ūdenī: „Brāli,
es esmu uzņēmies saistības.”

Saistību uzņemšanās ir pielīdzināma niršanai ūdenī. Vai nu jūs esat uzņēmušies saistības, vai arī
neesat. Vai nu jūs sperat soli uz priekšu, vai arī stāvat nekustīgi. Nekāda kompromisa nav. Kā
Baznīcas locekļiem, mums sev ir jāuzdod jautājums: „Vai es niršu vai tikai stāvēšu uz klints
malas? Vai es speršu soli uz priekšu, vai arī tikai pārbaudīšu ūdens temperatūru ar saviem kāju
pirkstgaliem?” …

Tie, kuri ir tikai daļēji uzņēmušies saistības, var sagaidīt, ka tikai daļēji saņems liecības, prieka un
miera svētības. Debesu logi var būt tikai daļēji atvērti viņiem. …

Kaut kādā ziņā katrs no mums stāv izvēles priekšā, vērojot ūdeni no augšas. Es no sirds lūdzu, lai
mums būtu ticība spert soli uz priekšu, ar drosmi stāties pretī bailēm un šaubām un pateikt
pašiem sev: „Es esmu uzņēmies saistības!”” („Brother, I’m Committed”, Ensign, 2011. g. jūl.,
4.–5. lpp.).

Saskaņā ar prezidenta Uhtdorfa teikto, kāpēc ir svarīgi, ka esam pilnībā
apņēmušies, nevis „daļēji uzņēmušies saistības” — dzīvot saskaņā ar evaņģēliju?

2. Savā studiju dienasgrāmatā izpildi vienu vai abus tālāk dotos
uzdevumus:

a. Uzraksti, kā tava apņemšanās — dzīvot saskaņā ar kādu bausli vai evaņģēlija
principu — ir palīdzējusi stiprināt tavu pievēršanos Jēzum Kristum.

b. Izveido baušļu vai evaņģēlija principu sarakstu, pēc kuriem, tavuprāt, tu esi
pilnībā apņēmies dzīvot. Padomā par jebkādiem evaņģēlija principiem,
saskaņā ar kuriem tu „gandrīz”, taču ne „pilnībā” esi apņēmies dzīvot (skat.
Ap. d. 26:29). Izvirzi mērķi attiecībā uz to, ko tu vari darīt, lai padziļinātu
savu izpratni par kādu no šiem principiem un apņemšanos — dzīvot
saskaņā ar to.

Lūdz, lai saņemtu palīdzību, kad tu centies kļūt pievērsts Jēzum Kristum, pilnīgāk
dzīvojot saskaņā ar evaņģēliju.

Ap. d. 26:30–32 mēs lasām, ka Fēsts un ķēniņš Agripa atzina Pāvilu par nevainīgu,
un viņi būtu varējuši viņu atbrīvot, taču Pāvils savu lietu bija pārsūdzējis ķeizaram,
un viņiem vajadzēja sūtīt viņu uz Romu.
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Apustuļu darbu 27.–28. nodaļa
Pāvils tiek aizvests uz Romu, kur viņš māca un liecina par Jēzu Kristu
Elders Nīls L. Andersens, no
Divpadsmit apustuļu kvoruma, runājot
par dzīves izaicinājumiem un
pārbaudījumiem, lietoja frāzi —
„garīgie virpuļvēji” (skat. „Garīgie
virpuļvēji” (vispārējās konferences
runa), Ensign vai Liahona, 2014. g. maijs,
18.–21. lpp.).

Padomā par to, kādi varētu būt daži
pārbaudījumu un grūtību piemēri, ko
varētu pielīdzināt „virpuļvējiem”
cilvēka dzīvē.

Studējot Ap. d. 27.–28. nodaļu, meklē principu, kas tev var palīdzēt uzticīgi izturēt
„garīgos virpuļvējus”, ar kuriem tu saskaries.

Ap. d. 27. nodaļā vēstīts, kā Pāvils ziemas laikā tika vests uz Romu. Vētras laikā
kuģis tika gandrīz sadragāts, un Pāvils un visi pārējie, kas bija uz kuģa, pēc tā
bojāejas nonāca Melites salā jeb Maltā (skat. Svēto Rakstu ceļvedis, Karšu un vietu
nosaukumu rādītājs, karte nr. 13, „Apustuļa Pāvila misijas ceļojumi”).

3. Izlasi Ap. d. 28:1–10 un Ap. d. 28:16–24, izzinot, ko Pāvils
pieredzēja uz salas un Romā. Savā studiju dienasgrāmatā uzzīmē

attēlu un uzraksti avīžraksta virsrakstu, kas rezumētu šajās rakstvietās minētos
notikumus.

Padomā par pārbaudījumiem, ko Pāvils piedzīvoja Ap. d. 23.–28. nodaļā: viņš tika
nepamatoti ieslodzīts, cieta kuģa bojāejā, viņu sakoda indīga čūska, un viņš tika
aizvests uz Romu, kur viņš tika turēts mājas arestā kā cietumnieks.

Izlasi Ap. d. 28:30–31, izzinot, ko Pāvils spēja izdarīt, neskatoties uz to, ka bija
mājas arestā.

Ko Pāvils darīja, paužot, ka viņš ir palicis uzticīgs Dievam, neskatoties uz
pieredzētajiem pārbaudījumiem?

Kāds labums bija no Pāvila pārbaudījumiem, kad viņš bija jūrā, kad kuģis avarēja
un kad viņš bija apcietināts Romā?

Viens princips, ko mēs varam mācīties no Pāvila pieredzēm, ir šāds: Ja mēs esam
uzticīgi, Dievs var palīdzēt pārvērst mūsu pārbaudījumus par svētībām
mums un citiem.

4. Savā studiju dienasgrāmatā atbildi uz šādiem jautājumiem:

a. Kādi ir daži piemēri tam, kā Dievs var palīdzēt cilvēkiem vērst
pārbaudījumus par svētībām sev un citiem?

b. Kad Dievs ir palīdzējis tev vai kādam, ko pazīsti, pārvērst kādu
pārbaudījumu par svētību sev vai citiem?

20.  DAĻA,  2 .  DIENA
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Izvēlies sekot Pāvila piemēram un palikt uzticīgs, saskaroties ar pārbaudījumiem,
lai Dievs var tev palīdzēt pārvērst šos pārbaudījumus par svētībām sev un citiem.

5. Savā studiju dienasgrāmatā, zem šīs dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es izstudēju Ap. d. 23.–28. nodaļu un pabeidzu šo stundu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu skolotāju:

20.  DAĻA,  2 .  DIENA
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Ievads Pāvila vēst.
romiešiem
Kādēļ studēt šo grāmatu?
Vēstule romiešiem ir garākā no apustuļa Pāvila vēstulēm, un daudzi cilvēki uzskata
to par viņa labāko vēstuli. Šajā vēstulē ir iekļauts vispilnīgākais skaidrojums
attaisnošanas mācībai, kas īstenojas saskaņā ar ticību Jēzum Kristum, ne ar Mozus
likuma izpildīšanu. Tā ietver daudzas mācības par glābšanu un to, kā praktiski
pielietot šīs mācības ikdienas dzīvē. Studējot šo vēstuli, tu varēsi vairāk novērtēt
Jēzus Kristus īstenoto Izpirkšanu un iegūt lielāku cerību un mieru, ko visi cilvēki var
rast Kristū.

Kas sarakstīja šo grāmatu?
Vēstuli romiešiem ir sarakstījis apustulis Pāvils (skat. Romiešiem 1:1). Pierakstīt šo
vēstuli Pāvilam palīdzēja rakstu mācītājs Tercijs, kas vēstules beigu daļā uzrakstīja
savus sveicienu vārdus romiešu svētajiem (skat. Romiešiem 16:22).

Kad un kur šī grāmata tika sarakstīta?
Pāvils sarakstīja šo vēstuli romiešiem Korintā, kad viņa trešais misionāra ceļojums
tuvojās beigām. Vairākas norādes liecina par to, ka viņš sarakstīja šo vēstuli trīs
mēnešu laikā, kad bija apmeties Korintā (skat. Apustuļu darbi 20:2–3; vārds Grieķija
šajos pantos ir attiecināms uz Korintu), iespējams, starp 55. un 56. g.m.ē. (Skat.
Svēto Rakstu ceļvedis, „Pāvila vēstules”.)

Kam un kādēļ šī grāmata tika sarakstīta?
Pāvila vēstule romiešiem ir adresēta Baznīcas locekļiem Romā (skat. Romiešiem
1:7). Mums nav zināmi Baznīcas pirmsākumi Romā, bet, visdrīzāk, tā tika
nodibināta drīz vien pēc Vasarsvētku dienas, kad jūdi, kas bija ieradušies no Romas,
dzirdēja Pēteri sludinām (skat. Apustuļu darbi 2:10). Lai gan Pāvils vēl nebija
apmeklējis Romu, viņš uzrakstīja sveicienus konkrētajiem svētajiem, kurus bija
iepazinis iepriekš vai par kuriem zināja pēc citu cilvēku nostāstiem, kas bija
dzīvojuši Romā, piemēram, pēc Priskilla un Akvila (skat. Apustuļu darbi 18:1–2, 18;
Romiešiem 16:1–16, 21).

Visticamāk, pastāvēja vismaz trīs galvenie iemesli, kāpēc Pāvils sūtīja šo vēstuli
romiešiem:

(1) lai sagatavotu viņus tam, ka Pāvils nākotnē ieradīsies Romā. Gadiem ilgi Pāvils bija
vēlējies sludināt evaņģēliju Romā (skat. Apustuļu darbi 19:21; Romiešiem 1:15;
15:23). Viņš arī cerēja, ka Baznīca Romā kļūs par pamatu tam, lai viņš varētu kalpot
misijā Spānijā (skat. Romiešiem 15:22–24, 28).

(2) Lai paskaidrotu un aizstāvētu savas mācības. Pāvils vairākkārt sastapās ar
atsevišķu cilvēku pretestību, kuri pārprata vai sagrozīja viņa mācības par Mozus
likumu un ticību Kristum (skat. Apustuļu darbi 13:45; 15:1–2; 21:27–28; Romiešiem
3:8; 2. Pētera 3:15–16). Acīmredzot viņam bija iemesls domāt, ka šādi pārpratumi
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bija sasnieguši Baznīcas locekļus Romā, tāpēc viņš rakstīja vēstuli, lai kliedētu
jebkādas bažas pirms viņa ierašanās.

(3) Lai veicinātu vienotību jūdu un citticībnieku Baznīcas locekļu starpā. Neilgi pirms
Pāvils uzrakstīja savu vēstuli, jūdu kristieši, kurus imperators Klaudijs bija izraidījis
no Romas (skat. Apustuļu darbi 18:2), sāka atgriezties Romā un atklāja, ka kristiešu
draudzēs galvenokārt dominēja citticībnieki. Šī situācija, iespējams, veicināja
saspīlējumu un problēmas jūdu un citticībnieku kristiešu vidū. Būdams „pagānu
apustulis” (Romiešiem 11:13), Pāvils centās integrēt pievērstos citticībniekus
Baznīcā, tomēr, būdams jūds, (skat. Romiešiem 11:1), viņš izjuta lielu vēlēšanos, lai
viņa tauta pieņemtu evaņģēliju. Viņš veicināja Baznīcā vienotību, mācot, ka
evaņģēlija mācības ir attiecināmas uz visiem svētajiem (skat. Romiešiem 3:21–4:25;
11:13–36; 14:1–15:13).

Kādas ir šīs grāmatas raksturiezīmes?
Pēc ievada sveiciena vēstule sākas, formulējot tās tēmu: „Kristus [evaņģēlijs] … ir
Dieva spēks par pestīšanu ikvienam”, kas dzīvo saskaņā ar ticību Jēzum Kristum
(Romiešiem 1:16–17).

Lai gan Pāvila vēstulei romiešiem ir bijusi svarīga loma kristiešu vēsturē, diemžēl
tas ir arī „lielākais avots doktrīnu pārprašanai, maldu skaidrojumiem un
neskaidrībām, salīdzinot ar citām Bībeles grāmatām”, pēc eldera Brūsa R.
Makonkija, Divpadsmit apustuļu kvoruma locekļa, teiktā (Doctrinal New Testament
Commentary, 3. sēj. (1965–1973), 2:211). Pat agrīnie kristieši par Pāvila vēstulēm
teica, ka tās ir „grūti saprotamas” un viņa mācības tika dažreiz sagrozītas un
maldīgi izskaidrotas (Pētera 2. vēst. 3:15–16).

Satura izklāsts
Romiešiem 1.–3. nodaļa. Pāvils izskaidro attaisnošanas mācību saskaņā ar ticību
Jēzum Kristum. Viņš runā par grēcīguma bēdīgo stāvokli, kādā ir visa cilvēce, un
māca, ka Dieva risinājums šai problēmai visu cilvēku labā ir Jēzus Kristus
Izpirkšana. Ar ticību pieņemot Kristus veikto Izpirkšanu, visa cilvēce var tikt
attaisnota (tai tiek piedots) un tā saņem glābšanu.

Romiešiem 4.–8. nodaļa. Pāvils citē Ābrahāma piemēru, paskaidrojot
attaisnošanas mācību saskaņā ar ticību. Viņš izskaidro glābšanas doktrīnas un
māca, kā šīs doktrīnas ietekmē ikviena cilvēka dzīvi, kam piemīt ticība Kristum.

Romiešiem 9.–16. nodaļa. Pāvils raksta par Israēla izraudzīto stāvokli, evaņģēlija
atraidīšanu tajās dienās un galu galā iegūstamo glābšanu. Viņš sniedz jūdu un
citticībnieku Baznīcas locekļiem padomu — dzīvot saskaņā ar evaņģēliju, lai
Baznīcā valdītu miers un vienotība. Viņš lūdz par svētajiem Romā, lai viņi turpinātu
ievērot baušļus.

PĀVILA VĒSTULE ROMIEŠIEM
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20. DAĻA: 3. DIENA

Romiešiem 1.–3. nodaļa
Ievads
Pāvils uzrakstīja vēstuli jeb vēstījumu svētajiem Romā. Tajā viņš pasludināja, ka
Jēzus Kristus evaņģēlijs ir Dieva spēks par pestīšanu ikvienam. Viņš paskaidroja: tā
kā visi cilvēki grēko, neviens nevar tikt glābts saskaņā ar saviem darbiem. Viņi var
tikt glābti ar Dieva labvēlību, kas ir pieejama caur Jēzus Kristus īstenoto Izpirkšanu.

Centies izprast sarežģītu vārdu un frāžu nozīmi
Studējot Svētos Rakstus, ir svarīgi definēt sarežģītus vārdus. Tas tev palīdzēs gūt labāku izpratni.
Ja studējot sastopies ar nesaprotamiem vārdiem vai frāzēm, izlasi Svēto Rakstu atsauces,
uzmeklē tos vārdnīcā vai lūdz padomu vecākiem un skolotājam. Būtu lietderīgi pierakstīt šo vārdu
un frāžu nozīmi savos Svētajos Rakstos.

Tālāk ir sniegts saraksts ar vārdiem, ko Pāvils izmanto savās vēstulēs, kas var tev
palīdzēt tos labāk saprast:

Evaņģēlijs: „Dieva pestīšanas iecere, kas tiek īstenota caur Jēzus Kristus veikto
Izpirkšanu. Evaņģēlijs ietver mūžīgās patiesības jeb likumus, derības un
priekšrakstus, kas nepieciešami cilvēcei, lai atgrieztos atpakaļ Dieva klātbūtnē”
(Svēto Rakstu ceļvedis, „Evaņģēlijs”, scriptures.lds.org).

Glābšana: „Tikt izglābtam gan no fiziskās, gan garīgās nāves” (Svēto Rakstu
ceļvedis, „Glābšana”, scriptures.lds.org).

Attaisnošana: „Tikt atbrīvotam no soda par grēku un pasludinātam par nevainīgu.
Cilvēks tiek attaisnots ar Glābēja labvēlību caur ticību Viņam. Mēs parādām savu
ticību, nožēlojot grēkus un paklausot evaņģēlija likumiem un priekšrakstiem. Jēzus
Kristus īstenotā Izpirkšana dod iespēju cilvēcei nožēlot grēkus un tikt attaisnotai jeb
atbrīvotai no soda, ko pretējā gadījumā tai vajadzētu saņemt” (Svēto Rakstu
ceļvedis, „Attaisnošana, attaisnot”, scriptures.lds.org).

Ticība: „Visbiežāk Svētajos Rakstos lietotajā nozīmē ticība ir pārliecība un
uzticēšanās Jēzum Kristum, kas ved šo cilvēku pie paklausības Viņam. Ticībai ir
jābūt centrētai uz Jēzu Kristu, lai tā vestu cilvēku uz glābšanu” (Svēto Rakstu
ceļvedis, „Ticība”, scriptures.lds.org).

Izpirkšana: Izlīdzināšana (atjaunot vai izlabot); Grēku Izpirkšana („Kā tas tiek
lietots Svētajos Rakstos, „izpirkt” nozīmē — izciest sodu par grēku, tādējādi
atbrīvojot grēcinieku, kurš nožēlojis grēkus, no tā sekām un ļaujot Viņam tikt
„izlīdzinātam” ar Dievu. Jēzus Kristus bija vienīgais, kurš spēja paveikt pilnīgu
Izpirkšanu par visu cilvēci” (Svēto Rakstu ceļvedis, „Izpirkt, Izpirkšana”,
scriptures.lds.org).)

Labvēlība: „Iespēju dodošs spēks no Dieva, kas ļauj vīriešiem un sievietēm iegūt
svētības šajā dzīvē un iegūt mūžīgo dzīvi un paaugstināšanu pēc tam, kad tie ir
pielietojuši ticību, nožēlojuši grēkus un pēc labākās sirdsapziņas centušies turēt
baušļus. Šī dievišķā palīdzība jeb spēks tiek dots caur Dieva žēlastību un mīlestību.
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Ikvienam mirstīgam cilvēkam ir vajadzīga dievišķa labvēlība Ādama Krišanas un arī
cilvēku vājības dēļ” (Svēto Rakstu ceļvedis, „Labvēlība”, scriptures.lds.org).

Darbi: „Personas rīcība, vai nu laba, vai slikta. Katrs cilvēks tiks tiesāts par saviem
paša darbiem” (Svēto Rakstu ceļvedis, „Darbi”, scriptures.lds.org).

Likums: „Dieva pavēles jeb noteikumi, uz kuriem balstās visas svētības un sodi gan
debesīs, gan uz zemes. Tie, kas paklausa Dieva likumiem, saņem solītās svētības. …

Mozus likums [jeb vienkārši „likums”, kā to dēvē Pāvils] bija sagatavošanās likums,
lai vestu vīriešus un sievietes pie Kristus” (Svēto Rakstu ceļvedis, „Likums”,
scriptures.lds.org).

Romiešiem 1:1–17
Jēzus Kristus evaņģēlijs ir Dieva spēks par pestīšanu ikvienam
Elders Larijs Eko Hakss, Septiņdesmito kvoruma loceklis, dalījās pieredzē, ko guva
jaunībā, uzreiz pēc tam, kad bija pieteicies dienēt Amerikas Savienoto Valstu
Jūras spēkos.

„Savu apmācību instruktoru, cīņās rūdītu veterānu, es satiku, kad viņš atspēra
vaļā baraku durvis un ienāca, skaļi lamājoties.

Pēc biedējošā ievada, sākot no viena baraku gala, viņš katram jauniesaucamajam
uzdeva jautājumus. Apmācību instruktors attiecībā uz katru jauniesaucamo, bez
izņēmuma, apzināti atrada kaut ko, par ko viņu izsmiet skaļā, vulgārā veidā. Viņš
turpināja virzīties gar jauniesaucamo ierindu, katram jaunkareivim izkliedzot savu

atbildi, kā pavēlēts: „Jā” vai „Nē, seržant instruktor”. Es nevarēju redzēt, ko tieši viņš dara, jo
mums bija pavēlēts stāvēt miera stājā un skatīties taisni uz priekšu. Kad pienāca mana kārta, es
sapratu, ka viņš paķēra manu ceļojuma somu un iztukšoja tās saturu uz matrača — man aiz
muguras. Viņš izskatīja manas mantas, tad atgriezās, nostājoties man pretī. Es sagatavojos viņa
uzbrukumam. Viņam rokās bija mana Mormona Grāmata” („Nāciet pie Manis, ak jūs, Israēla
nams” (vispārējās konferences runa), Ensign vai Liahona, 2012. g. nov., 32. lpp.).

1. Atbildi uz jautājumiem savā studiju dienasgrāmatā:

a. Kā tu justos, ja atrastos eldera Eho Haka vietā?

b. Ko, tavuprāt, apmācību instruktors grasījās darīt?

c. Vai tu kādreiz esi bijis tādā situācijā, kad satraucies par to, ka cilvēki izsmies
to, kam tu tici? Ja jā, tad pastāsti par šo gadījumu!

Studējot Romiešiem 1. nodaļu, meklē patiesās mācības, kas tev var palīdzēt,
nonākot situācijās, kur citi izsmej vai vajā tevi tavas ticības un standartu dēļ.

Vēstule romiešiem ir vēstījums, ko apustulis Pāvils uzrakstīja svētajiem Romā, kad
viņa misijas ceļojums tuvojās noslēgumam. Viņš to uzrakstīja, lai sagatavotu svētos
tam, ka viņš ieradīsies, lai paskaidrotu un aizstāvētu savas mācības un lai veicinātu
vienotību jūdu un citticībnieku, Baznīcas locekļu, starpā. Romā, Romas impērijas
galvaspilsētā, bija plaši pieejamas pasaulīgās filozofijas, un tur bija grūti sludināt
Jēzus Kristus evaņģēliju.

20. DAĻA,  3 . DIENA
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Romiešiem 1:1–14 mēs lasām, ka Pāvils uzsāk savu vēstuli, liecinot par Jēzu Kristu
un paužot savu cerību un vēlmi apciemot svētos Romā.

Izlasi Romiešiem 1:15–17, meklējot, ko Pāvils mācīja Romas svētajiem par Jēzus
Kristus evaņģēliju.

Šie panti māca šādu patieso mācību: Kristus evaņģēlijs ir Dieva spēks par
pestīšanu ikvienam, kas pielieto ticību Jēzum Kristum. Atzīmē Romiešiem
1:15–17 frāzes, kas māca šo patieso mācību.

Evaņģēlijs mums māca, kā mēs varam tikt izglābti gan no fiziskās, gan garīgās
nāves un kā atgriezties Dieva klātbūtnē. Mums ir jāpielieto ticība Jēzum Kristum, lai
iegūtu glābšanas svētības, jo Viņš ir nodrošinājis Izpirkšanu, kas padara glābšanu
iespējamu.

„Ticība [un ticēšana] Jēzum Kristum — Pāvilam nozīmēja ne tikai garīgi piekrist tam, ka Jēzus ir
Dieva Dēls, bet gan pieņemt Jēzu Kristu no visas sirds un paļauties uz Viņu kā Vienīgo, kurš
ziedoja Sevi, izpērkot mūsu grēkus. Šī dziļā paļāvība veido uzticīgu dzīvesveidu, kas izpaužas,
nožēlojot grēkus, kristoties un cenšoties dzīvot tā, kā to mācīja Jēzus Kristus (skat. Apustuļu darbi
16:30–33; Romiešiem 6:1–11; 1. korintiešiem 6:9–11). „Ticība Jēzum Kristum … izpaužas,
dzīvojot paklausībā evaņģēlija likumiem un priekšrakstiem un kalpojot Kristum” (Svēto Rakstu
ceļvedis, „Glābšana”; scriptures.lds.org)” (New Testament Student Manual (Baznīcas izglītības
sistēmas rokasgrāmata, 2014. g.), 334. lpp.).

Romiešiem 1:16 mēs varam atklāt vienu principu: ja mēs iegūsim liecību par to,
ka Jēzus Kristus evaņģēlijam ir spēks izglābt ikvienu no mums, tad mums
nebūs kauns tajā dalīties ar citiem.

2. Savā studiju dienasgrāmatā atbildi uz šo jautājumu: Kāpēc,
tavuprāt, iegūstot liecību par Jēzu Kristu, mēs varam rast drosmi,

kas mums nepieciešama, lai dalītos tajā ar citiem?

Izlasi turpinājumu eldera Eho Haka pieredzei ar apmācību seržantu:

„Es sagaidīju, ka viņš kliegs uz mani, taču viņš pienāca man tuvu klāt un pačukstēja: „Vai tu esi
mormonis?”

Kā pavēlēts, es izkliedzu: „Jā, seržant instruktor!”

Atkal es sagaidīju to sliktāko. Taču viņš ieturēja pauzi un pacēla savu roku, kurā bija mana
Mormona Grāmata, un tad ļoti klusā balsī teica: „Vai tu tici šai grāmatai?”

Atkal es izkliedzu: „Jā, seržant instruktor!”

Tajā brīdī es biju pārliecināts, ka viņš noniecinoši bļaustīties par mormoņiem un par Mormona
Grāmatu, taču viņš klusi stāvēja. Pēc kāda brīža viņš aizgāja atpakaļ pie manas gultas un
uzmanīgi nolika Mormona Grāmatu. Tad viņš neapstājoties pagāja man garām un turpināja
izsmiet un lamu vārdiem noniecināt visus pārējos jauniesaucamos” („Nāciet pie Manis, ak jūs,
Israēla nams”, 32. lpp.).

Padomā par to, kā eldera Eho Haka atbilde ir labs piemērs principam, kas mācīts
Romiešiem 1:16.

20. DAĻA,  3 . DIENA
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Izlasi eldera Eho Haka stāsta nobeigumu: „Es bieži esmu prātojis, kāpēc šis
skarbais jūras kājnieku seržants mani todien pažēloja. Taču es esmu pateicīgs, ka
bez vilcināšanās spēju pateikt: „Jā, es esmu Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus
Baznīcas loceklis” un „Jā, es zinu, ka Mormona Grāmata ir patiesa.” Šī liecība ir
dārga dāvana, kas man tika dota caur Svēto Garu” („Nāciet pie Manis, ak jūs,
Israēla nams”, 32. lpp.).

3. Savā studiju dienasgrāmatā atbildi uz jautājumiem:

a. Kad tu vai kāds, ko pazīsti, parādīja drosmi un nekaunējās dalīties ar Jēzus
Kristus evaņģēliju?

b. Kāda ir tava liecība par Jēzus Kristus evaņģēliju?

c. Kā tu stiprini savu liecību par evaņģēliju? Ko vēl tu varētu darīt, lai stiprinātu
savu liecību? Pieraksti šīs nedēļas mērķi, kas palīdzēs tev stiprināt savu
liecību.

Romiešiem 1:18 – 3:23
Visi cilvēki grēko un visiem trūkst dievišķās godības
Pāvila dzīves laikā daži citticībnieku kristieši centās rast attaisnojumu netikumīgai
vai grēcīgai uzvedībai, uzsverot Dieva žēlsirdību un ignorējot Viņa pilnīgo
taisnīgumu. Arī daži jūdu kristieši joprojām ticēja, ka glābšanai ir nepieciešama
Mozus likuma ievērošana. Apustulis Pāvils centās izlabot abus nepareizos
priekšstatus.

Izlasi Romiešiem 1:22–31, meklējot, kā grēkoja citticībnieki.

Ko, tavuprāt, nozīmē Romiešiem 1:25 rakstītais — „dievināt un pielūgt radību,
atstājot novārtā Radītāju”? ____________________

Tādi izteikumi kā „apmainījušas dabisko dzimumu kopdzīvi ar pretdabisko”
(Romiešiem 1:26) un „atmezdami dabisko kopdzīvi ar sievieti” (Romiešiem 1:27) ir
attiecināmi uz lesbisku un homoseksuālu uzvedību. Lai labāk izprastu Baznīcas
nostāju attiecībā uz lesbisku un homoseksuālu uzvedību, izlasi šos izteikumus:

„Homoseksuāla un lesbiska uzvedība ir smags grēks. Ja jūs atskāršat, ka jums simpatizē sava
dzimuma pārstāvji, vai ja jūs kāds pierunā iesaistīties netiklās darbībās, lūdziet padomu saviem
vecākiem un bīskapam. Viņi jums palīdzēs” (Jaunatnes morāles stiprināšanai (brošūra,
2012. g.), 36. lpp.).

„Homoseksuāla rīcība … ir pretēja cilvēces seksualitātes nolūkiem (skat. Romiešiem 1:24–32).
Tā izkropļo mīlošas attiecības un traucē cilvēkiem saņemt svētības, kas rodamas ģimenes dzīvē
un evaņģēlija glābšanas priekšrakstos” (Uzticīgi ticībai: evaņģēlija norādes (2005. g.), 171. lpp.).
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„Baznīcas doktrinārā nostāja ir skaidra: dzimumattiecībām jābūt vienīgi starp vīrieti un sievieti,
kuri ir laulāti. Taču tas nekādā gadījumā nedrīkst kļūt par ieganstu nelaipnai attieksmei. Lai gan
Jēzus Kristus, kuram mēs sekojam, pavisam skaidri nosodīja amorālas seksuālas darbības, Viņš
nekad neizturējās rupji. Viņš vienmēr vēlējās iedvesmot cilvēku, nevis to nopelt. …

Baznīca nošķir homoseksuālas noslieces no rīcības. Lai arī sajūtu un noslieču esamība pret sava
dzimuma pārstāvjiem pati par sevi nav grēcīga, iesaistīšanās homoseksuālā rīcībā ir pretrunā ar
„doktrināro principu, kas pamatojas Rakstos, … ka laulība starp vīrieti un sievieti ir Dieva
iedibināta un ka ģimenei ir būtiska loma Radītāja iecerē attiecībā uz Viņa bērnu mūžīgo sūtību”
[„Augstākā prezidija paziņojums par viendzimuma laulībām”] („Same-Sex Attraction”,
topics.lds.org).

Kādēļ mums ir svarīgi saprast Tā Kunga praviešu un apustuļu mācības attiecībā uz
lesbisku un homoseksuālu rīcību? ____________________

Romiešiem 2:1–3:8 Pāvils mācīja, ka visi cilvēki tiks tiesāti pēc saviem darbiem, un
viņš parādīja, ka jūdi nebija taisnīgi tāpēc, ka viņi dzīvoja pēc Mozus likuma ārēji,
ne savā sirdī.

Izlasi Romiešiem 3:9–12, 23, meklējot, kādus cilvēkus, saskaņā ar Pāvila vārdiem,
iespaido grēks.

Atzīmē 23. pantā, kādu ietekmi mūsu grēki atstāj uz mums.

Patiesā mācība, ko šie panti māca, ir šāda: visi cilvēki, kas ir spējīgi būt
atbildīgi, grēko un viņiem ir nepieciešama Dieva piedošana. Kā šī patiesā
mācība palīdz mums labāk saprast, kāpēc mums ir nepieciešams Jēzus Kristus?
____________________

Turpinot studēt Romiešiem 3. nodaļu, meklē patiesus principus, ko mācīja Pāvils
par to, kas dāvā mums cerību attiecībā uz mūsu grēcīgo stāvokli.

Romiešiem 3:24–31
Uzticīgi pieņemot Jēzus Kristus īstenoto Izpirkšanu, visa cilvēce var tikt attaisnota
Pēc tam, kad apustulis Pāvils bija paskaidrojis, ka mēs visi grēkojam un tāpēc esam
nolemti, stāvot Dieva priekšā, jo Viņš nevar pieņemt grēku, Romiešiem 3:24–31
viņš mācīja, kā caur ticību Jēzus Kristus īstenotajai Izpirkšanai ir iespējams šo
stāvokli pārvarēt. Lai saprastu šos pantus, tev ir jāsaprot šo vārdu nozīme: attaisnots
nozīmē apžēlots, nesaņemot sodu par grēku, un atzīts par nevainīgu, labvēlība ir
dievišķa palīdzība vai spēks, kas tiek dots caur Dieva žēlastību un mīlestību, un
izpirkšana nozīmē Grēku Izpirkšana.

Izlasi Romiešiem 3:24–26, aizstājot vārdus ar iepriekš sniegtajiem skaidrojumiem.
Tu varētu atzīmēt Romiešiem 3:24, kā mēs tiekam attaisnoti vai atzīti par cienīgiem
atrasties Dieva klātbūtnē.

Džozefa Smita tulkojumā Romiešiem 3:24 frāze bez nopelna ir aizstāta ar vienīgi. Lai
gan mūsu labie darbi palīdz izrādīt mūsu ticību Jēzum Kristum, mēs nevaram ar
tiem nopelnīt vai iemantot glābšanu, jo, kā Romiešiem 3:23 mācīja Pāvils, mēs visi
esam grēkojuši un tāpēc nespējam gūt glābšanu. Tikai ar Dieva labvēlību — Viņa
dievišķo un iespēju dodošo spēku — mēs tiekam izglābti.

20. DAĻA,  3 . DIENA

396



Pievērs uzmanību Romiešiem 3:25–26 tam, ka tie, kuri paļaujas uz Jēzu Kristu un
Viņam tic, tiek attaisnoti ar Dieva labvēlību. Atceries, ka paļauties un ticēt nozīmē—
pieņemt Jēzu Kristu no visas sirds, kas mudina cilvēku kļūt par Viņa Baznīcas
locekli — līdz ar vēlēšanos turēt Viņa pavēles un būt paklausīgam evaņģēlija
priekšrakstiem. No šiem pantiem mēs varam apgūt šādu principu: uzticīgi
pieņemot Jēzus Kristus īstenoto Izpirkšanu, visa cilvēce var tikt attaisnota un
var iegūt glābšanu.

Apdomā, kāpēc tev ir nepieciešama Jēzus Kristus veiktā Izpirkšana, lai saņemtu
glābšanu. Uzraksti, kā tu vari parādīt, ka uzticīgi pieņem Glābēja īstenoto
Izpirkšanu. ____________________

Apsver iespēju — padalīties savās sajūtās un liecībā par Jēzu Kristu un Viņa
īstenoto Izpirkšanu ar kādu, kuram nāktu par labu dzirdēt par Glābēju.

Romiešiem 3:27–31 Pāvils atkārtoti uzsver, ka gan jūdi, gan citticībnieki tiek
attaisnoti ar ticību Jēzum Kristum. Caur ticību pievēršoties Jēzum Kristum, viņi
piepilda jeb Mozus „bauslību nostiprina” (Romiešiem 3:31), kas norādīja uz Kristu.

4. Savā studiju dienasgrāmatā, zem šīs dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju Romiešiem 1.–3. nodaļu un pabeidzu šo stundu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu skolotāju:
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20. DAĻA: 4. DIENA

Romiešiem 4.–7. nodaļa
Ievads
Pāvils paskaidroja, kā Ābrahāms tika attaisnots caur labvēlību. Pēc tam viņš
raksturoja svētības, kas nāk pie tiem, kuri tiek attaisnoti un kam tiek mācīts, ka
kristīšanās simbolizē to, ka esam grēkam miruši un dzīvi Kristū.

Romiešiem 4.–5. nodaļa
Pāvils paskaidro, kā Ābrahāms tika attaisnots caur labvēlību
Iztēlojies, ka esi tuksnesī un mirsti no slāpēm, bet tuvējā kalna virsotnē atrodas
ūdens pudele. Kura no tālāk minētajām izvēlēm tevi glābs?

A. Tava ticība, ka ūdens tevi var glābt.

B. Tavi pūliņi, lai nokļūtu līdz ūdenim un to izdzertu.

C. Ūdens.

Šī situācija var palīdzēt mums saprast Pāvila mācības Romiešiem 4.–7. nod. par
ticību, darbiem un labvēlību, kas ir attiecināma uz attaisnošanas mācību.

Romiešiem 1.–3. nodaļā mēs uzzinājām, ka tapt attaisnotam nozīmē — būt
apžēlotam, nesaņemot sodu par grēku, un tapt taisnam caur Jēzus Kristus īstenoto
Izpirkšanu (skat. M&D 76:69).

Daži jūdu svētie Romā pārspīlēja savu pūliņu un Mozus likuma nozīmi attiecībā uz
to, lai taptu attaisnoti. Kādā ziņā daži cilvēki mūsdienās līdzīgi pārprot
attaisnošanas mācību?

Kurš no iepriekš minētās situācijas variantiem simbolizē domu, ka mūs var glābt
mūsu darbi? ____

Pāvils centās izlabot šo nepareizo priekšstatu, atgādinot jūdiem par seno patriarhu
Ābrahāmu, jo daudzi jūdi uzskatīja, ka viņš ticis attaisnots.

Romiešiem 4:2–5, Džozefa Smita tulkojums, paskaidro, kāpēc Ābrahāms tika
attaisnots un tiesāts kā taisnīgs: „Jo, ja Ābrahāms kļuvis taisnots ar likumu pēc
darbiem, tad viņš pats ir ieguvis godību, bet ne no Dieva. Jo ko saka raksti:
„Ābrahāms ticēja Dievam un tas viņam tika pielīdzināts par taisnību.” Tam, kas ticis
attaisnots ar likumu pēc darbiem, alga tiek piešķirta ne aiz labvēlības, bet pēc
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nopelna. Bet tam, kas netiecas, lai tiktu attaisnots ar likumu pēc darbiem, bet tic
tam, kurš neattaisno bezdievīgo, tam viņa ticība tiek ieskaitīta par taisnību.”

Saskaņā ar ko Ābrahāms nebija ticis attaisnots? ____________________

Atceries, ka Pāvils mācīja: „Visi ir grēkojuši, un visiem trūkst dievišķās godības”
(Romiešiem 3:23). Pat ja mēs galu galā pilnībā paklausītu pavēlēm, mūsu pagātnes
grēki un pārkāpumi neļautu mums tikt attaisnotiem saskaņā ar likumu pēc
darbiem. Citiem vārdiem izsakoties, lai taptu attaisnotiem saskaņā ar likumu pēc
darbiem, mēs nekad nedrīkstētu grēkot vai pat neapzināti pārkāpt kaut vienu
Dieva likumu.

Romiešiem 4:6–15 mēs uzzinām, ka mūsu pēctecībai un paklausībai Mozus
likumam nav spēka attīrīt mūs no grēka.

Džozefa Smita tulkojums Romiešiem 4:16 sniedz vēl pilnīgāku skaidrojumu tam, kā
mēs tiekam attaisnoti: „Tādējādi jūs tiekat attaisnoti ar ticību un darbiem, caur
labvēlību, lai galu galā solījums varētu būt drošs visiem pēcnācējiem; ne tikai tiem,
kas ir no bauslības, bet arī tiem, kas ir no Ābrahāma ticības; viņš ir mūsu visu tēvs.”

Viena mācība, ko varam apgūt no Romiešiem 4:16, ir šāda: mēs tiekam attaisnoti
ar ticību un darbiem caur labvēlību. (Tu vari pierakstīt šo mācību savos Svētajos
Rakstos, līdzās Romiešiem 4:16.)

Atceries, ka labvēlība ir attiecināma uz svētībām, žēlsirdību, palīdzību un spēku, kas
mums ir pieejams, pateicoties Jēzus Kristus īstenotajai Izpirkšanai. Atsauc atmiņā
šīs stundas sākumā izklāstīto situāciju. Kuru no trim variantiem varētu attiecināt uz
Jēzus Kristus īstenoto Izpirkšanu un Dieva labvēlību? ____

Kurš variants simbolizē mūsu ticību Viņam? ____

Ja tu atrastos šādā situācijā, vai tu varētu izglābties ar savu ticību un pūliņiem, ja
kalna virsotnē nebūtu ūdens? Kādā ziņā ūdens šajā situācijā ir kā Jēzus Kristus
īstenotā Izpirkšana un Dieva labvēlība?

Prezidents Dīters F. Uhtdorfs, Augstākā prezidija loceklis, mācīja:

„Pestīšanu nevar nopirkt ar paklausību; par to ar Savām asinīm ir samaksājis
Dieva Dēls [skat. Apustuļu darbi 20:28]. …

Labvēlība ir Dieva dāvana, un mūsu vēlme — būt paklausīgiem ikvienam Dieva
bauslim — ir kā savas mirstīgās rokas pastiepšana, lai saņemtu šo svēto dāvanu
no mūsu Debesu Tēva” („Labvēlības dāvana” (vispārējās konferences runa),
Ensign vai Liahona, 2015. g. maijs, 109.–110. lpp.).

Ņem vērā: lai gan šī situācija tuksnesī, kur mums ir vajadzīgs ūdens, palīdz mums
saprast, kā ticība, darbi un labvēlība sekmē mūsu attaisnošanu, tā neparāda visus
veidus, kā mēs varam saņemt Glābēja labvēlību. Jēzus Kristus ne tikai apgādā mūs
ar dzīvību glābjošu ūdeni jeb Dieva labvēlību, kas attaisno mūs un attīra mūs no
grēka, Viņš arī dod iespēju mums saņemt ticību un spēku, kas mums ir
nepieciešams, lai iegūtu šo ūdeni jeb lai piekļūtu Dieva labvēlībai. Mēs varam tikt
svētīti ar šo labvēlību pirms, pēc vai laikā, kad pielietojam ticību Jēzum Kristum un
paveicam labus darbus.
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Elders Deivids A. Bednārs, Divpadsmit apustuļu kvoruma loceklis, mācīja:
„Izpirkšanas spēks padara grēku nožēlošanu iespējamu un aptur [apspiež] grēka
izraisīto izmisumu; tas mūs arī stiprina, lai mēs spētu saskatīt un darīt labu un
kļūtu par labiem cilvēkiem tādos veidos, kā mēs nevarētu iedomāties vai paveikt
savas laicīgās un ierobežotās sapratnes dēļ” („Tādēļ viņi apklusināja savas
bailes” (vispārējās konferences runa), Ensign vai Liahona, 2015. g.

maijs, 47. lpp.).

Kā Izpirkšana un Dieva labvēlība palīdz mums pielietot ticību Jēzum Kristum un
darīt labus darbus? ____________________

Daži darbi, kas mums ir jāpaveic, lai parādītu savu ticību Kristum un lai caur Dieva
labvēlību mēs tiktu attaisnoti, — nožēlot grēkus, paklausīt baušļiem un saņemt
evaņģēlija glābšanas priekšrakstus (skat. Moronija 10:32–33).

1. Iztēlojies, ka divi tavi draugi strīdas par to, kā mēs varam tikt
„glābti”. Viens draugs saka, ka viss, kas mums ir jādara, lai mēs

tiktu glābti, — jāpauž sava ticība Jēzum Kristum. Otrs draugs uzstāj uz to, ka
mūsu paklausība baušļiem ir tā, kas mūs glābj. Savā studiju dienasgrāmatā
uzraksti, kā tu saviem draugiem paskaidrotu saistību starp ticību, darbiem un
labvēlību.

Kā rakstīts Romiešiem 5. nodaļā, Pāvils mācīja par mieru, ko saņem tie, kas caur
ticību Jēzum Kristum iegūst Dieva labvēlību (skat. 1.–2. pants). Tālāk viņš
paskaidroja, ka ar labvēlību, kas mums ir pieejama, pateicoties Kristus īstenotajai
Izpirkšanai, ir vairāk nekā pietiekami, lai pārvarētu Krišanas sekas.

Romiešiem 6.–7. nodaļa
Pāvils māca, kā tapt brīviem no grēka un iemantot mūžīgo dzīvi
Iztēlojies, ka tavs draugs kaut kad plāno kalpot misijā, taču šobrīd veic tādas izvēles,
kas ir pretrunā Tā Kunga standartiem. Kad tu paud bažas par sava drauga
uzvedību, viņš saka: „Tas nekas. Pateicoties Izpirkšanai, es varu vienmēr nožēlot
grēkus, pirms došos misijā.”

Padomā, ko tu teiktu savam draugam. Studējot Romiešiem 6. nodaļu, meklē, kādā
ziņā viņa attieksme atklāj ļoti nepareizu priekšstatu par labvēlības mācību.

Izlasi Romiešiem 6:1–6, 11–12, meklējot, kā Pāvila mācības varētu mainīt tava
drauga uzskatus.

Paskaidro saviem vārdiem, kā Pāvila mācības šajos pantos varētu palīdzēt tavam
draugam: ____________________

Ko, tavuprāt, nozīmē — būt „grēkam … miruši” (Romiešiem 6:2) un būt „līdz ar
Viņu kristībā … aprakti nāvē” (Romiešiem 6:4)?

Viens patiess princips, ko varam mācīties no šiem pantiem, ir tāds, ka kristīšana ar
iegremdēšanu var simbolizēt mūsu nāvi attiecībā uz grēku un jaunas garīgās
dzīves uzsākšanu.

Mēs varam uzsākt jaunu garīgo dzīvi, kad tiekam kristīti, saņemot savu grēku
piedošanu un apņemoties paklausīt Dieva pavēlēm. Tie, kuri lauž savas kristību

20.  DAĻA,  4 .  DIENA

400



derību, tīši grēkojot ar domu — nožēlot šos grēkus vēlāk, ņirgājas par Glābēja
Izpirkšanu un rada sev garīgo apdraudējumu.

Kurš maksā strādniekam algu? Kāpēc darba devējs nemaksā algu kāda cita darba
devēja strādniekam?

Izlasi Romiešiem 6:13 un atrodi divus „darba devējus” jeb kungus, kam cilvēks
varētu kalpot vai būt par padoto. Šajos pantos vārds nodot nozīmē — piedāvāt vai
atdot sevi kādam, bet locekļi simbolizē ķermeņa daļas un prātu.

Izlasi Romiešiem 6:14–23, meklējot, kāda ir grēka „alga” (Romiešiem 6:23) jeb
sekas un kāda ir Dieva dāvana. Pieraksti šajā tabulā to, ko esi atradis.

Grēka alga Dieva dāvanas

Nāve kā grēka alga ir „atšķiršana no Dieva un Viņa ietekmes”, un tas nozīmē —
„mirt attiecībā uz lietām, kas piederas taisnībai” (Svēto Rakstu ceļvedis, „Nāve,
garīgā”, scriptures.lds.org).

No Romiešiem 6:16 mēs mācāmies: ja mēs nododamies grēkam, tad mēs
kļūstam par grēka kalpiem. Tu vari pierakstīt šo principu savos Svētajos Rakstos,
līdzās Romiešiem 6:16.

2. Savā studiju dienasgrāmatā atbildi uz šo jautājumu: Kā nodošanās
grēkam padara mūs par grēka kalpiem?

Padomā par gadījumiem, kad kāda cilvēka nodošanās grēkam lika viņam zaudēt
brīvību.

Apskati, ko pierakstīji tabulas ailē zem „Dieva dāvanas”. Ko mēs iegūstam, kad
kalpojam taisnīgumam, ne grēkam?

3. Savā studiju dienasgrāmatā ieraksti šādu principu: Ja mēs
nododam sevi Dievam, mēs varam tapt brīvi no grēka un

saņemt mūžīgās dzīves dāvanu. Pēc tam atbildi uz šādiem jautājumiem:

a. Kādā ziņā mēs varam nodot sevi Dievam?

b. Kad tu esi sajuties brīvs no grēka, pateicoties tam, ka nodevi sevi Dievam?

4. Savā studiju dienasgrāmatā uzraksti mērķi attiecībā uz to, kā tu vēl
vairāk veltīsi sevi Dievam, lai savā dzīvē varētu saņemt Viņa

labvēlību.

Kā pierakstīts Romiešiem 7. nodaļā, Pāvils izmantoja līdzību par laulībām, lai
mācītu par to, ka Baznīcas locekļi tika atbrīvoti no Mozus likuma un pievienojās
Kristum. Viņš arī rakstīja par cīņu starp „miesu” (Romiešiem 7:18) jeb fiziskām
tieksmēm un „iekšējo cilvēku” (Romiešiem 7:22) jeb garīgumu.

Džozefa Smita tulkojums Romiešiem 7:24–25 sniedz papildus ieskatu Pāvila
spēcīgajā liecībā, kad viņš dalījās par to, ka miesu ir iespējams pārvarēt:
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„Un, ja es nepakļauju grēku, kas ir manī, bet ar miesu kalpoju grēka bauslībai, ak,
kāds nožēlojams cilvēks es esmu! Kas mani atbrīvos no šīs nāves ķermeņa?

Es pateicos Dievam caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu, tad tā ar prātu es pats kalpoju
Dieva bauslībai” (Džozefa Smita tulkojums Romiešiem 7:26–27 (Svēto Rakstu
ceļvedī)).

5. Savā studiju dienasgrāmatā, zem šīs dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju Romiešiem 4.–7. nodaļu un pabeidzu šo stundu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu skolotāju:
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21. DAĻA: 1. DIENA

Romiešiem 8.–11. nodaļa
Ievads
Apustulis Pāvils mācīja par svētībām, kas rodamas, garīgi atdzimstot un
pakļaujoties Debesu Tēva gribai. Viņš mācīja par to, ka Israēls noraidīs Dieva
derību, ko Viņš noslēdza ar Ābrahāmu un viņa pēcnācējiem. Pāvils mācīja, ka Dieva
izredzētie cilvēki vairāk tika noteikti saskaņā ar savu uzticību, nevis ar izcelsmi, un
viņš runāja par evaņģēlija sludināšanu citticībniekiem.

Evaņģēlija mācīšanās pamatprincipi
Secīgi studējot Svētos Rakstus, tu apgūsti daudzus evaņģēlija mācīšanās pamatprincipus,
piemēram, kā izprast Svēto Rakstu kontekstu un saturu, atpazīt, saprast un sajust evaņģēlija
mācību un principu patiesumu un nozīmīgumu un kā pielietot šīs mācības un principus. Šie
pamatprincipi izveido paraugu, kuram tu vari sekot, lai iedvestu evaņģēliju savā prātā un sirdī.

Romiešiem 8. nodaļa
Pāvils raksturo garīgās atdzimšanas svētības
Vai pazīsti cilvēku, kurš no kāda cita ir mantojis ko ļoti vērtīgu vai nozīmīgu?
Piemēram, dažreiz vecāks vai vecvecāks nodod saviem bērniem vai mazbērniem
kaut ko ļoti vērtīgu.

Ja tu varētu saņemt mantojumu, kura cilvēka mantu tu vēlētos un kāpēc tieši to?
____________________

Padomā, kādas svētības tu saņemtu, ja mantotu visu to, kas pieder mūsu Debesu
Tēvam. Studējot Romiešiem 8:1–18, meklē, kas mums ir jādara, lai mantotu visu to,
kas pieder mūsu Debesu Tēvam.

Izlasi Romiešiem 8:1, 5–7, 13, meklējot, ko apustulis Pāvils mācīja par tiekšanos
„pēc miesas lietām” jeb padošanos dabiskai tieksmei grēkot un par tiekšanos „pēc
Gara lietām”.

Šajos pantos Pāvils mācīja par diviem dažādiem attieksmes veidiem: „miesas
tieksmi” un „Gara tieksmi” (Romiešiem 8:6). Miesas tieksme izpaužas fiziskā
ķermeņa fiziskās baudās, kaislībās un kārībās. Ko, tavuprāt, nozīmē „miesas
tieksme”? ____________________

Frāze „darīt galu miesas darbībai” (Romiešiem 8:13) nozīmē — apspiest vai
atbrīvoties no vājībām, kārdinājumiem un grēkiem, kas attiecas uz mūsu
mirstīgajiem ķermeņiem (skat. Mosijas 3:19). No šī panta mēs mācāmies: ja mēs
sekojam Gara ietekmei, mēs varam pārvarēt tieksmi grēkot.

Izlasi Romiešiem 8:14–17, meklējot, kā Pāvils dēvēja tos, kuri seko Garam. Vārds
bērni 14. panta kontekstā nozīmē dēli un meitas (skat. M&D 25:1).

Svētajos Rakstos ir teikts, ka mēs „esam Dieva bērni” (Romiešiem 8:16) vairāk nekā
tikai vienā nozīmē. Pirmkārt, ikviens cilvēks burtiski ir Debesu Tēva mīļotais gara
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bērns. Otrkārt, mēs atdzimstam kā Dieva bērni caur derību attiecībām ar Jēzu
Kristu, kad nožēlojam grēkus, tiekam kristīti un saņemam Svēto Garu.

Romiešu pasaulē adopcija bija zināma, un Pāvila lasītājiem šis jēdziens bija
pazīstams. Cilvēks, kurš likumīgi adoptēja citu, piešķīra šim cilvēkam visas tiesības
un privilēģijas, kas pienākas miesīgajam bērnam. Līdz ar to, kad, stājoties
evaņģēlija derībā, mēs saņemam „dievbērnības Garu” (angļu val. tekstā „adopcijas
Garu”; Romiešiem 8:15), mēs kļūstam par Dieva bērniem un „Kristus
līdzmantiniekiem” (Romiešiem 8:17).

Mormona Grāmatā ķēniņš Benjamīns arī mācīja par to, kā mēs varam kļūt par
„Kristus bērniem” (skat. Mosijas 5:5–10).

Prezidents Džozefs Fīldings Smits mācīja, ka Jēzus Kristus „kļūst par mūsu Tēvu,
… jo Viņš piedāvā mums dzīvi, mūžīgo dzīvi, caur Izpirkšanu, ko Viņš paveica
mūsu labā”. Viņš paskaidroja: „Mēs kļūstam par Jēzus Kristus bērniem, Viņa
dēliem un meitām, paklausot derībām, kas noslēgtas ar Viņu” (Doctrines of
Salvation, apkop. Bruce R. McConkie, 3 sēj. [1954–1956], 1:29).

Izlasi vēlreiz Romiešiem 8:17. Līdzmantinieks ir cilvēks, kurš saņem tādu pašu
mantojumu kā pārējie mantinieki.

Ja mēs jau esam Dieva Tēva bērni, kāpēc mēs uzreiz nesaņemam tādu pašu
mantojumu kā Jēzus Kristus? Kāpēc mums ir nepieciešams kļūt par Jēzus Kristus
dēliem un meitām?

To ir paskaidrojis elders Dalins H. Oukss no Divpadsmit apustuļu kvoruma: „Mēs
visi esam Debesu vecāku mantinieki. „[Mēs] esam Dieva bērni,” mācīja apustulis
Pāvils, „ja nu esam bērni, tad arī mantinieki — Dieva mantinieki un Kristus
līdzmantinieki” (Romiešiem 8:16–17). Tas nozīmē, kā rakstīts Jaunajā Derībā,
mēs esam „mūžīgās dzīvības mantinieki” (Titam 3:7), un, ja mēs nāksim pie Tēva,
mēs iemantosim visas lietas (Jāņa atkl. 21:7) — visu, kas pieder Viņam. Tas ir

laicīgajam prātam grūti aptverams jēdziens. Taču mēs varam saprast vismaz to, ka šī mūsu
augstākās sūtības piepildīšana mūžībā iespējama vienīgi, sekojot mūsu Glābējam, Jēzum Kristum,
kurš mācīja, ka „neviens netiek pie Tēva, kā vien caur Mani” (Jāņa 14:6)” („Kristus sekotāji”
(vispārējās konferences runa), Ensign, 2013. g. maijs, 98. lpp.).

Mēs neko nesaņemsim, balstoties uz savu cienīgumu, jo visi esam grēkojuši un
visiem trūkst dievišķās godības (skat. Romiešiem 3:23). Taču, kad Jēzus Kristus mūs
adoptē, mēs pārvaram savas nepilnības caur Viņa nevainojamo dzīvi un īstenoto
Izpirkšanu. Tādējādi, ievērojot mūsu derības un paklausot Jēzum Kristum, mēs
kļūstam par līdzmantiniekiem un ciešam „līdz ar [Jēzu Kristu]” (Romiešiem 8:17).
Tas nenozīmē, ka mums ir jācieš, kā Glābējs to darīja, īstenojot Savu Izpirkšanas
upuri. Bet gan mēs ciešam līdz ar Viņu, sekojot Viņam un upurējot pasaulīgās lietas,
paklausot pavēlēm un uzticīgi paciešot pretestību.

No Romiešiem 8:14–18 mēs uzzinām: ja mēs esam uzticīgi Dieva derības bērni,
mēs varam kļūt par Jēzus Kristus līdzmantiniekiem un saņemt visu, kas ir
Debesu Tēvam.

21. DAĻA,  1 . DIENA
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1. Savā studiju dienasgrāmatā uzzīmē tabulu ar trim slejām, virs
pirmās slejas uzraksti — prasības, virs vidējās slejas — pretestība un

virs pēdējās — mantojums. Pēc tam izpildi šos uzdevumus:

a. „Prasību” slejā uzraksti četras vai piecas konkrētas pavēles vai standartus,
saskaņā ar kuriem mums ir jādzīvo, lai mūs varētu uzskatīt par uzticamiem
Dieva derības bērniem.

b. „Pretestību” slejā uzraksti dažus piemērus tam, kādu pretestību mēs varam
pieredzēt, ja cenšamies dzīvot kā uzticami Dieva derības bērni.

c. „Mantojuma” slejā uzraksti dažas svētības, ko mēs varam iemantot no
Debesu Tēva, ja cenšamies dzīvot kā uzticami Viņa derības bērni.

Balstoties uz to, ko uzrakstīji savā studiju dienasgrāmatā, salīdzini svētības, ko
gūsti, būdams Kristus līdzmantinieks, ar prasībām, kas tev jāievēro, un pretestību,
kuru tu varētu pieredzēt. Ko tu atbildētu cilvēkam, kurš jautātu: „Vai ir vērts būt
uzticīgam Tā Kunga pavēlēm?”

Izlasi Romiešiem 8:18, meklējot, kā Pāvils salīdzināja mūsu upurus ar Debesu Tēva
mantojumu, ko saņemam.

Romiešiem 8:19–30 ir pierakstītas Pāvila mācības, proti, ka Gars palīdz mums mūsu
vājībās un ka Jēzus Kristus tika aicināts pirmslaicīgajā dzīvē būt par Dieva bērnu
Glābēju. (Romiešiem 8:29–30 izteikums iepriekš nolēmis nozīmē iepriekš izredzēts
vai aicināts. Apustuļa Pāvila mācības par iepriekš izredzēšanu tu varēsi studēt
vēstulē efeziešiem.)

Izlasi Romiešiem 8:28, 31–39, meklējot patiesos principus, ko Pāvils mācīja par
Dieva mīlestību saistībā ar pretestību, izaicinājumiem un nelaimēm mirstīgajā
dzīvē. Tu vari atzīmēt vārdus vai frāzes, kas tev šķiet svarīgas.

Džozefa Smita tulkojumā Romiešiem 8:31 ir rakstīts: „Ja Dievs par mums, kas gūs
virsroku pār mums [uzvarēs mūs]?” (Džozefa Smita tulkojums, Romiešiem 8:31.)

Šajos pantos mēs varam noteikt šādus patiesos principus: Ja mēs mīlam Dievu,
visas lietas strādās kopā mūsu labumam. Pateicoties Jēzum Kristum, mēs
varam pārvarēt visus mirstīgās dzīves izaicinājumus un likstas. Nekas mūs
nevar šķirt no Dieva mīlestības, kas tiek pausta Jēzus Kristus īstenotajā
Izpirkšanā.

2. Savā studiju dienasgrāmatā izpildi vienu vai vairākus uzdevumus:

a. Padomā par grūtībām un dzīves likstām, kuras esi pieredzējis, un tad
uzraksti divus izteikumus no Romiešiem 8:28, 31–39, kas tev šķiet nozīmīgi,
un paskaidro — kāpēc.

b. Raksturo, kā tu esi pieredzējis Dieva mīlestību grūtību brīžos.

c. Uzraksti, kādos veidos tu vari izrādīt savu mīlestību Dievam? Nostādi
mērķi — rīkoties saskaņā ar to, ko pierakstīji, un paļaujies uz to, ka visas
lietas strādās kopā tavam labumam.

21. DAĻA,  1 . DIENA
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Romiešiem 9.–11. nodaļa
Pāvils māca par to, ka Israēls noraidīs Dieva derību, un par evaņģēlija sludināšanu
citticībniekiem
Kā rakstīts Romiešiem 9.–11. nod., apustulis Pāvils izmantoja apzīmējumus Israēls
un israēlieši jūdu vietā. Vecās derības laikā Dievs izvēlējās Jēkaba pēctečus jeb
Israēlu kā daļu no Savas derības ar Ābrahāmu (skat. Romiešiem 9:4–5). Šī derība
ietvēra svētības, kā piemēram, priesterības pilnvaras un pienākumu svētīt ar
evaņģēliju visu pasauli, kas padara iespējamu mūžīgo dzīvi.

Izlasi Romiešiem 9:6, 8, meklējot, ko Pāvils mācīja par Israēla nama locekļiem.

Ko, tavuprāt, Pāvils domāja, sakot, „ne visi, kas cēlušies no Israēla, ir patiesi
israēlieši” (Romiešiem 9:6)?

Daži jūdi nesaprata, ka ne visi cilvēki, kas dzimuši Israēla namā, var kļūt par daļu
no Dieva derības ar Israēlu. Viņi kļūdaini ticēja, ka viņu izcelsme vien nodrošināja
viņus ar derības svētībām.

Izlasi Romiešiem 10:8–13, meklējot, kā katrs, israēlietis vai neisraēlietis, var kļūt par
daļu no Dieva derības ļaudīm.

Šajos pantos no grieķu valodas iztulkotais vārds apliecināt norāda uz atklātu
atzīšanu, pieņemšanu vai derību, un no grieķu valodas iztulkotais vārds ticēt norāda
uz uzticīgu apņemšanos. Šī dziļā paļāvība uz Glābēju liek cilvēkiem atklāti atzīt, ka
viņi pieņem Viņu tā, kā Viņš to ir norādījis. Šie veidi ietver paklausību Dieva
pavēlēm, grēku nožēlošanu un glābšanas priekšrakstu — kristīšanas un Svētā Gara
dāvanas — saņemšanu.

Saskaņā ar Pāvila mācībām, ja mēs pieņemam Jēzu Kristu un paklausām Viņa
evaņģēlijam, mēs varam saņemt Dieva derību svētības un tapt izglābti.

3. Daži cilvēki ir citējuši Romiešiem 10:9, 13, apgalvojot: lai taptu
izglābti, mums ir tikai mutiski jāatzīst sava ticība Jēzum Kristum.

Savā studiju dienasgrāmatā uzraksti, kā šajā stundā apspriestās patiesās
mācības var palīdzēt tev sniegt atbildi uz šo maldīgo apgalvojumu.

Atlikušajā Romiešiem 10.–11. nod. daļā mēs lasām, ka Pāvils mācīja: lai pieaugtu
ticībā Jēzum Kristum, ir svarīgi uzklausīt Dieva vārdu. Viņš sniedza papildu
skaidrojumu tam, ka israēlieši noraidīs Jēzus Kristus evaņģēliju, un viņš izmantoja
līdzību par savvaļas olīvkoka zaru piepotēšanu dārza eļļas kokam, simboliski
attēlojot citticībnieku uzņemšanu Israēla namā (skat. Jēkaba 5. nod.). Viņš arī
mācīja, ka evaņģēlijs tiks atkal piedāvāts jūdiem.

4. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, zem šīs dienas
uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju Romiešiem 8.–11. nodaļu un pabeidzu šo stundu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu skolotāju:
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21. DAĻA: 2. DIENA

Romiešiem 12.–16. nodaļa
Ievads
Apustulis Pāvils mācīja Baznīcas locekļiem Romā pasniegt Dievam savus ķermeņus
kā dzīvu upuri un paklausīt Dieva pavēlēm. Viņš arī mācīja svētajiem, kā izvairīties
no strīdiem un rast mieru, kad rodas domstarpības cilvēku personīgo izvēļu dēļ. Šīs
vēstules noslēgumā Pāvils brīdināja par cilvēkiem, kuri cenšas maldināt.

Romiešiem 12.–13. nodaļa
Pāvils pamāca svētos pasniegt Dievam savus ķermeņus kā dzīvu upuri un paklausīt
Dieva pavēlēm
Pievērsiet uzmanību šķidruma formai
pirmajā glāzē. Kā mainās šķidruma
forma, ja no pirmās glāzes to pārlej
otrajā? Kā mainās tā forma, ja to ielej
trešajā glāzē?

Iztēlojies, ka šķidrums simbolizē cilvēku
un trauks — dažādus pasaulīgos
uzskatus un paražas. Kādas briesmas
mums var draudēt, ja nemitīgi pielāgojamies pasaulīgajiem uzskatiem un paražām?
____________________

Izlasi Romiešiem 12:1–2, meklējot, ko Pāvils mudināja svētos Romā darīt.

Sniedzot Baznīcas locekļiem padomu — „nodot sevis pašus par dzīvu … Dievam …
upuri” (Romiešiem 12:1), Pāvils to pielīdzināja Vecās Derības paražai, kad pie
tempļa altāra tika atvesti dzīvnieki, lai tos upurētu. Šie dzīvnieki tika veltīti kā upuri
Dievam. Tāpēc Pāvils mācīja, ka Baznīcas locekļiem ir jāvelta sava dzīve — savs
fiziskais ķermenis, savas vēlmes, izvēles, rīcības, mantas un laiks — Dievam. To var
izdarīt, novēršoties no grēcīgām vēlmēm un paklausot Dieva pavēlēm.

Balstoties uz Pāvila padomu Romiešiem 12:1–2, mēs uzzinām, ka Dievs sagaida,
ka mēs veltīsim savu dzīvi Viņam un centīsimies nepielāgoties pasaules
tendencēm. Tu vari pierakstīt šo patieso principu savos Svētajos Rakstos.

1. Romiešiem 12.–13. nod. Pāvils mācīja Baznīcas locekļiem daudzus
principus, kas palīdzētu viņiem veltīt savu dzīvi Dievam un censties

nepielāgoties pasaules tendencēm. Lai tuvāk iepazītos ar dažiem no šiem
principiem, uzzīmē savā studiju dienasgrāmatā tabulu ar trim slejām. Uzraksti
šīs Svēto Rakstu atsauces kā virsrakstu katrai slejai : Romiešiem 12:9–16;
Romiešiem 12:17–21; Romiešiem 13:8–13. Tad izpildi šādus uzdevumus:

a. Izlasi Svēto Rakstu rakstvietas un tad izraksti vienu vai vairākas mācības no
rakstvietām attiecīgajā slejā.

b. Raksturo, kā, dzīvojot saskaņā ar principiem, ko atklāji, tu vari labāk veltīt
savu dzīvi Dievam un censties nepielāgoties pasaules tendencēm.

Izlasi Romiešiem 13:14, meklējot, ko Pāvils ieteica svētajiem darīt.

407



Frāze „lai jūsu bruņas ir Kungs Jēzus Kristus” nozīmē, ka mums ir jālīdzinās
Glābējam ar savām īpašībām un rīcību. Padomā par to, kā līdz šim apgūtās mācības
no Romiešiem 12.–13. nod. var tev palīdzēt līdzināties Jēzum Kristum.

Romiešiem 13:14 palīdz mums saprast šo principu: ja mēs veltām savu dzīvi
Viņam un cenšamies nepielāgoties pasaules tendencēm, mēs varam vairāk
līdzināties Jēzum Kristum.

2. Glābējs ir paraugs tam, kā veltīt savu dzīvi Dievam un censties
nepielāgoties pasaules tendencēm. Padomā, kurš vēl tev pazīstams

cilvēks cenšas tā darīt. Savā studiju dienasgrāmatā uzraksti par šo cilvēku un to,
kā viņš vai viņa ir paraugs tam, kā veltīt savu dzīvi Dievam un censties
nepielāgoties pasaules tendencēm. Paskaidro, kā šis cilvēks tādējādi vairāk
līdzinās Glābējam.

Uz atsevišķas papīra lapas uzraksti vienu veidu, kā tu vēl cītīgāk vari veltīt savu
dzīvi Dievam un censties nepielāgoties pasaules tendencēm. Novieto šo papīra lapu
tur, kur tā atgādinās tev par tavu mērķi.

Romiešiem 14:1 – 15:3
Pāvils māca Baznīcas locekļiem izvairīties no strīdiem, kas attiecas uz
personīgajām izvēlēm
Vai ir pieļaujami, ka pēdējo dienu svētais (1) ir veģetārietis? (2) Vai ir pieļaujami, ka
pēdējo dienu svētais ēd šokolādi? (3) Vai ir pieļaujami, ka pēdējo dienu svētais valkā
šortus sabiedrībā? (4) Vai ir pieļaujami, ka pēdējo dienu svētais izmanto modernās
tehnoloģijas sabata dienā? (5) Vai ir pieļaujami, ka pēdējo dienu svētais piedalās
svētkos un svinībās, kam par pamatu ir citas reliģijas vai kultūras tradīcijas?

Atbilde uz visiem šiem jautājumiem ir — jā. Lai gan ir dažas uzvedības normas, kas
ir skaidri noteiktas vai tās ir aizliegtas ar Tā Kunga pavēli, taču attiecībā uz citām,
katrs Baznīcas loceklis var izvēlēties pats, kā rīkoties. Mēs paši varam veikt izvēles
attiecībā uz šīm jomām: izklaide, apģērbs, ēšanas paradumi, sabata dienas
ievērošana un bērnu audzināšanas principi. Tas Kungs ir devis pavēles un
standartus, pēc kuriem mēs varam vadīties, veicot izvēles dažās no šīm jomām, kā
piemēram, valkāt piedienīgus šortus, bet dažas izvēles mēs varam veikt pēc saviem
ieskatiem. Dažreiz Baznīcas locekļi var balstīt dažas izvēles šajās jomās uz gūto
iedvesmu viņu konkrētajā situācijā vai atbilstoši to vajadzībām.

Studējot Romiešiem 14:1–15:3, meklē, ko mācīja Pāvils par to, kā mums ir jārīkojas
attiecībā uz personīgajām izvēlēm Baznīcā.

Romiešiem 14:1–5 mēs uzzinām, ka viena no personīgajām izvēlēm, ar kuru
saskārās Baznīcas locekļi Pāvila dzīves dienās, bija saistīta ar personīgiem ēšanas
paradumiem. Daži cilvēki neievēroja nekādus ierobežojumus ēšanas paradumos.
Citi atturējās no gaļas un ēda tikai dārzeņus (skat. Romiešiem 14. nod.). Pie tam daži
Baznīcas locekļi izvēlējās ievērot jūdu paražas, tradīcijas un svētkus.

Kādas problēmas, tavuprāt, radās Baznīcā, kad tās locekļi pieņēma atšķirīgus
personīgos lēmumus šajās jomās?

Izlasi Romiešiem 14:3, meklējot, kādu padomu Pāvils deva Baznīcas locekļiem,
kuru izvēles atšķīrās no citu cilvēku izvēlēm.
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Kāpēc, tavuprāt, daži Baznīcas locekļi varētu nicināt, nievāt un tiesāt citus Baznīcas
locekļus, kuru izvēles atšķiras no viņu izvēlēm?

Izlasi Romiešiem 14:10–13, 15, 21, meklējot, ko Pāvils mācīja Baznīcas locekļiem
nedarīt attiecībā uz atšķirīgām izvēlēm.

No Pāvila norādījumiem Romiešiem 14:13 mēs varam mācīties šo patieso principu:
jomās, kuras nav noteiktas ar konkrētu pavēli, mums nav jātiesā citu cilvēku
izvēles.

3. Savā studiju dienasgrāmatā atbildi uz šo jautājumu: Kādēļ rodas
problēmas, kad Baznīcas locekļi raugās uz citiem cilvēkiem kā uz

zemākas kārtas pārstāvjiem vai nosoda citus Baznīcas locekļus, kuru izvēles
atšķiras jomās, ko nenosaka neviens bauslis un kurās netiek aizliegta
konkrēta rīcība?

Pievērs uzmanību frāzei „netopat brālim par piedauzību vai par iemeslu viņa
krišanai” Romiešiem 14:13. Tajā tiek runāts par ietekmi, ko atstājam uz citiem
cilvēkiem, liekot viņiem garīgi paklupt vai mazinot viņu centību ticībā Jēzum
Kristum un dzīvošanā saskaņā ar Viņa evaņģēliju. Ņem arī vērā, ka Džozefa Smita
tulkojumā Romiešiem 14:15 ir rakstīts: „Bet, ja tavs brālis gaļas dēļ ir noskumis,
vairs nestaigā žēlsirdībā, ja tu ēd, tādējādi neved ar savu ēdienu postā to, par ko
Kristus ir miris”.

Pāvils sniedz Baznīcas locekļiem padomu — būt piesardzīgiem attiecībā uz to, kā
viņu personīgie paradumi ietekmē citus, un atturēties no rīcības, kas varētu
ietekmēt citus garīgi paklupt. No Pāvila norādījumiem mēs arī mācāmies, ka
jomās, kuras nav noteiktas ar konkrētu pavēli, mums ir jābūt piesardzīgiem
attiecībā uz to, kā mūsu izvēles ietekmē citus.

Atsauc atmiņā personīgās izvēles, kas minētas šīs stundas sākuma sadaļā. Apdomā,
kā Baznīcas locekļi mūsdienās var sekot Pāvila padomam šajās jomās. Kā šādas
izvēles liek mums, Baznīcas locekļiem, „dzīties pēc miera” (skat. Romiešiem 14:19)?

Romiešiem 15:4 – 16:27
Pāvils pabeidz savu vēstuli romiešiem
Savas vēstules romiešiem nobeiguma daļā Pāvils mācīja patieso mācību par
Svētajiem Rakstiem. Izlasi Romiešiem 15:4, meklējot, ko Pāvils mācīja par to, kāpēc
Svētie Raksti ir tapuši.

Pamatojoties uz izlasīto, pabeidz šo patieso mācību: Svētie Raksti ir tapuši, lai
____________________.

4. Savā studiju dienasgrāmatā pieraksti kādu gadījumu, kad Svēto
Rakstu studijas ir sniegušas tev mācības, mierinājumu vai cerību.

Pāvils parādīja, kā Svētie Raksti var mūs mācīt un sniegt mums cerību, citējot
vairākas Vecās Derības rakstvietas, šādi apliecinot svētajiem, ka misionāru darbs
citticībnieku vidū norisināsies saskaņā ar Dieva ieceri (skat. Romiešiem 15:9–12).

Atlikušajās Romiešiem 15.–16. nod. rakstvietās ir iekļauts papildu iedrošinājums un
padoms Baznīcas locekļiem Romā. Tas ietver brīdinājumu attiecībā uz tiem, kas
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rada šķelšanos, māca viltus mācības un cenšas citus maldināt (skat. Romiešiem
16:17–18).

5. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, zem šīs dienas
uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju Romiešiem 12.–16. nodaļu un pabeidzu šo stundu (datums).

Papildus jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu skolotāju:
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Ievads Pāvila 1. vēst.
korintiešiem
Kādēļ studēt šo grāmatu?
Agrīnās Baznīcas locekļi, kas dzīvoja Korintā, saskārās ar daudzām problēmām, kas
pastāv mūsdienu pasaulē, kā piemēram, vienotības trūkums, maldu mācības un
netikumība. 1. vēst. korintiešiem mēs uzzinām, ka apustulis Pāvils mācīja šiem
svētajiem, kā veicināt Baznīcā vienotību, kā apgūt Dieva lietas, viņš mācīja par
fiziskā ķermeņa lomu, ka tas ir templis Svētajam Garam, par garīgo dāvanu būtību,
par to, cik svarīgi ir cienīgi pieņemt Vakarēdienu un par Augšāmcelšanās īstenumu.
Studējot Pāvila mācības, kas pierakstītas 1. vēst. korintiešiem, tu vari apgūt mācības
un principus, kas tev palīdzēs dzīvot taisnīgi — par spīti jebkādam ļaunumam, ar
ko tu varētu saskarties.

Kas sarakstīja šo grāmatu?
1. vēst. korintiešiem pirmais pants norāda uz to, ka šo vēstuli sūtīja apustulis Pāvils
un māceklis, vārdā Sostens, kas, iespējams, bija Pāvila rakstvedis (skat.
1. korintiešiem 1:1). Lai gan sīkāk nav zināma, kāda bija Sostena loma, ir skaidrs,
ka šīs vēstules satura autors ir Pāvils (skat. 1. korintiešiem 16:21–24).

Kad un kur šī grāmata tika sarakstīta?
Pāvils sarakstīja vēstuli, ko pazīstam kā 1. vēst. korintiešiem, savu trīs gadu ilgās
viesošanās laikā Efezā (savas trešās misijas laikā), kas, visdrīzāk, beidzās ap 55. vai
56. gadu pēc Kr. (skat. Apustuļu darbi 19:10; 20:31; Svēto Rakstu ceļvedis, „Pāvila
vēstules”).

Kam un kādēļ šī grāmata tika sarakstīta?
Šī vēstule tika sarakstīta Baznīcas locekļiem Korintas pilsētā. Pāvils gandrīz divus
gadus sludināja evaņģēliju Korintā (skat. Apustuļu darbi 18:1–18) un izveidoja tur
Baznīcas draudzi (skat. Svēto Rakstu ceļvedis, „Pāvila vēstules”). Vēlāk, sludinot
savas trešās misijas laikā Efezā, Pāvils saņēma ziņu no Baznīcas locekļiem Korintā.
Viņš uzrakstīja šai draudzei atbildi (skat. 1. korintiešiem 5:9), taču diemžēl šī vēstule
tika nozaudēta un tamdēļ nav atrodama mūsu Svētajos Rakstos. Vēlāk Pāvils
saņēma vēl vienu ziņu no Baznīcas locekļiem Korintā par problēmām, kas bija
radušās Baznīcā (skat. 1. korintiešiem 1:11), un, atbildot uz to, viņš uzrakstīja vēl
vienu vēstuli, ko pazīstam kā 1. vēstuli korintiešiem. Tādējādi 1. vēst. korintiešiem
patiesībā ir Pāvila otrā vēstule Baznīcas locekļiem Korintā.

Pāvila dienās Korinta bija galvaspilsēta Romas provincei Ahaja, kas aptvēra lielāko
daļu senās Grieķijas un Maķedonijas dienvidu daļu. Tā kā Korinta bija turīgs
tirdzniecības centrs, tā piesaistīja daudzus cilvēkus no visas Romas impērijas,
tādējādi izveidojoties par pilsētu ar visdažādāko kultūru šajā apgabalā. Korintas
reliģiskajā kultūrā dominēja elku pielūgšana, pilsētā atradās liels skaits tempļu un
svētnīcu. Pāvila kalpošanas laikā korintiešiem piemita ļoti netikumīgu cilvēku
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reputācija. Piemēram, tika lēsts, ka Afrodītes tempļa rituālos tika piekopta
prostitūcija.

Šajā vēstulē Pāvils skaidri pauda, ka Baznīcas locekļiem pietrūka vienotības un ka
daži pagānu uzskati un paražas sāka ietekmēt to, kā viņi ievēroja evaņģēlija
principus un priekšrakstus (skat. 1. korintiešiem 1:11; 6:1–8; 10:20–22; 11:18–22).
Viņš rakstīja Baznīcas locekļiem Korintā, lai palīdzētu viņiem ar to jautājumiem un
problēmām un lai stiprinātu pievērstos, kuri ar grūtībām centās neatgriezties pie
savas iepriekšējās ticības un paražām.

Kādas ir šīs grāmatas raksturiezīmes?
Salīdzinot ar citām Baznīcas draudzēm, Pāvils ir sniedzis visvairāk Jaunajā Derībā
atrodamos padomus un mācības Baznīcas locekļiem Korintā. Patiesībā, Pāvila divas
vēstules korintiešiem ir viena ceturtā daļa no visiem zināmajiem Pāvila pierakstiem.

Kā rakstīts 1. korintiešiem, Pāvils paskaidroja, ka Jēzus Kristus bija piepildījis
Mozus likumu. Pāvils uzsvēra, cik svarīga ir „Dieva baušļu pildīšana”
(1. korintiešiem 7:19) „Kristus bauslībā” (1. korintiešiem 9:21), lai caur evaņģēliju
saņemtu glābšanas svētību.

Satura izklāsts
1. korintiešiem 1.–11. nodaļa. Pāvils brīdina par šķelšanos Baznīcā un uzsver, cik
liela nozīme Baznīcas locekļu vidū ir vienotībai. Viņš sniedz Baznīcas locekļiem
brīdinājumu attiecībā uz seksuālo šķīstību, māca, ka ķermenis ir templis, kur mājo
Svētais Gars, un mudina ievērot pašdisciplīnu. Viņš runā par konkrētiem
jautājumiem attiecībā uz laulībām un misionāru darbu, kā arī Vakarēdiena
priekšrakstu un par to, vai ir pieļaujams ēst pagānu elkiem upurēto dzīvnieku gaļu.

1. korintiešiem 12.–14. nodaļa. Pāvils māca, ka mums ir jātiecas pēc Gara
dāvanām. Viņš atgādina Korintas svētajiem, cik svarīgi ir apustuļi, pravieši un
skolotāji, kā arī rūpes vienam par otru Baznīcā. Viņš uzsver, ka žēlsirdība ir
vissvarīgākā, salīdzinot ar pārējām garīgajām dāvanām.

1. korintiešiem 15.–16. nodaļa. Pāvils liecina, ka viņš, līdz ar daudziem citiem, ir
augšāmceltā Kristus liecinieks. Viņš māca, ka ikviens tiks augšāmcelts un ka
kristīšanās mirušo labā apstiprina patieso mācību par nākotnes augšāmcelšanos.
Viņš paskaidro, ka augšāmceltie ķermeņi atšķirsies pēc godības pakāpēm un ka
Jēzus Kristus uzvara pār kapu atņems nāves dzeloni. Viņš sarīko līdzekļu vākšanu
nabadzīgajiem svētajiem Jeruzālemē.

1. VĒST. KORINTIEŠIEM
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21. DAĻA: 3. DIENA

1. korintiešiem 1.–2. nodaļa
Ievads
Uzzinot par problēmām, ar kurām saskārās Baznīcas locekļi Korintā, Pāvils viņiem
rakstīja, skubinot pārstāt strīdēties un kļūt vienotiem. Viņš arī paskaidroja, ka Dievs
aicina vājos un pazemīgos sludināt Viņa evaņģēliju, un to, ka Dieva lietas var zināt
un izprast tikai caur Garu.

1. korintiešiem 1:1–16
Pāvils raksta svētajiem Korintā un skubina viņus pārstāt strīdēties un būt vienotiem
Iztēlojies ģimeni, sporta komandu un draugu grupu.

Kas katrā no šīm grupām varētu radīt
šķelšanos un strīdus?
____________________

Kā šādas šķelšanās vai strīdi ietekmē
ģimeni, komandu vai draugu loku?
____________________

Padomā par to, kā šķelšanās un strīdi
Baznīcas locekļu vidū ietekmē Baznīcu.

Studējot 1. korintiešiem 1. nod., meklē,
kādu patiesu principu par šķelšanos un
strīdiem Pāvils mācīja Korintas
svētajiem.

Sameklē šajā kartē Korintu:
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Otrajā misijas ceļojumā Pāvils devās uz Korintas pilsētu Grieķijā, kur viņš sludināja
evaņģēliju. Tajā laikā tika kristīti daudzi cilvēki (skat. Apustuļu darbu 18:1–18).
Vēlāk, sludinot evaņģēliju Efezā, Pāvils uzzināja, ka Korintā Baznīcas locekļu vidū
radās problēmas, jo vairāki jaunpievērstie atgriezās pie iepriekšējās elku
pielūgšanas ticības un paražām. Pāvils rakstīja Baznīcas locekļiem Korintā, lai viņus
stiprinātu un atgādinātu par viņu apņemšanos — kalpot Tam Kungam.

1. korintiešiem 1:1–9 mēs lasām Pāvila vārdus svētajiem Korintā, proti, ka viņš
pateicās Dievam viņu labā par labvēlību, ko viņi bija saņēmuši caur Jēzu Kristu, kas
bija svētījusi viņus visos veidos.

Izlasi 1. korintiešiem 1:10–11, meklējot, ko Pāvils skubināja Korintas svētos darīt.

Lai atpazītu šajos pantos pierakstīto patieso mācību, papildini zemāk minēto
teikumu, izmantojot šos vārdus: vienoti, sagaida, atturētos, strīdiem

Tas Kungs ____________________ no mums, svētajiem, lai mēs būtu
____________________ un ____________________ no šķelšanās un
____________________.

1. Savā studiju dienasgrāmatā atbildi uz jautājumiem:

a. Kādas svētības mēs kā Baznīcas locekļi saņemam, kad cenšamies būt vienoti
un atturamies no šķelšanās un strīdiem?

b. Kā tu esi ticis svētīts, kad esi bijis vienots savā ģimenē, klasē, kvorumā,
bīskapijā vai draudzē?

c. Ko mēs varam darīt, lai atturētos no šķelšanās un strīdiem?

Saskaņā ar 1. korintiešiem 1:12–16, Baznīcas locekļi Korintā sašķēlās grupās,
balstoties uz atšķirīgu Baznīcas doktrīnas interpretēšanu, un viņi pamatoja savus
uzskatus, citējot svarīgus Baznīcas vadītājus.

1. korintiešiem 1:17–31
Pāvils māca svētajiem to, ka Dievs aicina vājos sludināt Viņa evaņģēliju
Pāvila dienās pār Grieķiju valdīja romieši, un daudzi grieķi dzīvoja Korintā. Grieķi
ļoti augstu vērtēja filozofu idejas un pasaules gudrību.

Padomā, kāpēc cilvēkam, kurš augstu vērtē pasaulīgās filozofijas, varētu būt grūti
pieņemt evaņģēliju vai dzīvot pēc tā.

Studējot 1. korintiešiem 1:17–31, meklē patiesu principu, kas var tev palīdzēt
saprast, kāpēc ir aplami paļauties uz pasaules gudrību.

Izlasi 1. korintiešiem 1:17–22, meklējot, ko apustulis Pāvils mācīja par pasaules
gudrību un Dieva gudrību. Ar frāzēm „gudro gudrība” (1. korintiešiem 1:19) un
„pasaules gudrība” (1. korintiešiem 1:20) tiek apzīmētas tā laika kļūdaini
filozofiskās paražas. Iespējams, būtu arī lietderīgi zināt, ka ar vārdu „krusts”
(1. korintiešiem 1:17–18) Pāvils apzīmēja Jēzus Kristus dzīvi, misiju un īstenoto
Izpirkšanu.

Kāpēc, tavuprāt, neticīgie uzskatīja, ka vēstījums par Jēzus Kristus īstenoto
Izpirkšanu ir muļķīgs? ____________________
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Izlasi 1. korintiešiem 1:25, meklējot, ko apustulis Pāvils mācīja par pasaules gudrību
salīdzinājumā ar Dieva gudrību. Dievs nav muļķīgs, viņam nav arī vājību. Ar frāzēm
„Dieva ģeķība ir gudrāka nekā cilvēki” un „Dieva nespēks ir stiprāks nekā cilvēka”
Pāvils pauda domu, ka cilvēka gudrība un spēks nav nekas, salīdzinot ar Dieva
gudrību un spēku.

Apvelc patieso mācību, kas vislabāk raksturo to, ko Pāvils mācīja korintiešiem par
Dieva gudrību:

• Dieva gudrība ir pārāka par cilvēka gudrību.

• Cilvēks ir spēcīgs, kad viņš ir gudrs.

• Zīmes no debesīm ir pārākas par grieķu gudrību.

2. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz jautājumu: Kā,
tavuprāt, izpratne par to, ka Dieva gudrība ir pārāka par cilvēka

gudrību, varētu ietekmēt to, kā cilvēks cenšas atrisināt savas problēmas?

Izlasi 1. korintiešiem 1:26–27, meklējot, kādus cilvēkus Dievs izvēlas Viņa
evaņģēlija sludināšanai.

Padomā, kāpēc Dievs izvēlas tos, kurus pasaule uzskata par muļķīgiem vai vājajiem,
lai sludinātu Viņa evaņģēliju.

1. korintiešiem 1:28–31 mēs uzzinām Pāvila mācību par to, ka Jēzus Kristus ir
pilnīgs paraugs — „par Dieva gudrību, par taisnību, par dzīves svētumu un
pestīšanu” (1. korintiešiem 1:30), un to, ka mums ir jāgavilē jeb jāpriecājas Viņā.

1. korintiešiem 2. nodaļa
Pāvils paskaidro, kā mēs apgūstam Dieva lietas
Izlasi prezidenta Boida K. Pekera, Divpadsmit apustuļu kvoruma locekļa,
pieredzēto, pirms viņš tika aicināts par Augstāko pilnvaroto:

„Es sēdēju lidmašīnā blakus ateistam, kurš to atklāti atzina un tik uzstājīgi pauda
savu neticību Dievam, ka es sniedzu viņam savu liecību. „Jūs kļūdāties,” es teicu,
„Dievs pastāv. Es zinu, ka Viņš ir dzīvs!”

Viņš iebilda: „Jūs to nezināt. Neviens to nezina! Jūs to nevarat zināt!” Tā kā es
tam nepiekritu, ateists, kurš bija advokāts, uzdeva, iespējams, pašu svarīgāko
jautājumu attiecībā uz liecību. „Labi,” viņš teica vīpsnājošā, pašpārliecinātā tonī,

„jūs sakāt, ka zināt to. Pastāstiet man, kā jūs to zināt.”

Lai gan es biju ieguvis grādus augstākajā izglītībā, cenšoties sniegt atbildi, es nespēju to
izteikt. …

Kad es pieminēju vārdus — Gars un liecinieks —, ateists teica: „Es nesaprotu, par ko jūs
runājat.” Arī vārdi — , lūgšana, atskārsme un ticība — viņam neko neizteica. „Redzat,” viņš
teica, „jūs īstenībā to nezināt. Ja jūs zinātu, jūs varētu man pastāstīt, kā jūs to zināt.”

Man šķita, ka es nemākulīgi sniedzu viņam savu liecību, un es nezināju, ko darīt tālāk” („The
Candle of the Lord”, Ensign, 1983. g. janv., 51. lpp.).

Ja tu atrastos šādā situācijā, ko tu teiktu šim vīrietim, kurš neticēja Dievam?
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Studējot 1. korintiešiem 2. nod., meklē patieso mācību, kas tev palīdzētu saprast,
kāpēc šis vīrietis nevarēja saprast prezidenta Pekera vārdus un kāpēc tu vari būt
drošs par savām zināšanām attiecībā uz garīgajām lietām.

1. korintiešiem 2:1–8 mēs lasām, ka Pāvils teica svētajiem Korintā, ka viņš
neizmantoja pasaules gudrības vārdus, lai pārliecinātu viņus par evaņģēlija
patiesumu. Viņš paskaidroja, ka viņš mācīja tos ar Gara spēku, lai viņi varētu iegūt
ticību Dievam. Pāvils arī teica viņiem, ka neticīgie nevar saprast Dieva noslēpumus.

Izlasi 1. korintiešiem 2:9–16, meklējot, kāpēc, saskaņā ar Pāvila vārdiem, daži
cilvēki var zināt un saprast „Dieva lietas” (1. korintiešiem 2:10–11), bet citi to nevar.

Tiecies pēc Svētā Gara
Kad Svētais Gars var apstiprināt evaņģēlija mācību un principu patiesumu un nozīmīgumu, ko tu
apgūsti, pastāv lielāka iespējamība, ka tu tos pielietosi savā dzīvē. Atklājot mācības un principus,
pielīdzini tos savai personīgajai pieredzei un tiecies pēc Svētā Gara apstiprinājuma tam, ka tie ir
patiesi.

3. Savā studiju dienasgrāmatā atbildi uz jautājumiem:

a. Saskaņā ar 1. korintiešiem 2:9–10, kādēļ Pāvils un citi uzticīgi cilvēki izprot
Dieva lietas?

b. Saskaņā ar 1. korintiešiem 2:14, kādēļ daži cilvēki nespēj izprast
Dieva lietas?

No šiem pantiem mēs mācāmies šādu patiesu principu: Mēs varam uzzināt un
izprast Dieva lietas vienīgi caur Viņa Garu. Tu varētu atzīmēt 1. korintiešiem
2:10–14 minētos vārdus un frāzes, kas māca šo principu.

Prezidents Pekers pabeidza savu stāstu, paskaidrojot, ka viņš sajuta
pamudinājumu — pajautāt lidmašīnā blakus sēdošajam vīram, vai viņš zina, kā
garšo sāls.

„Protams, ka zinu,” viņš atbildēja.

„Kad jūs pēdējo reizi garšojāt sāli?”

„Tikko, lidmašīnā ēdot pusdienas.”

„Jūs tikai domājat, ka zināt, kā garšo sāls,” es teicu.

Viņš uzstāja: „Es zinu, kā garšo sāls, tikpat labi, kā es zinu visu pārējo.” …

„Tad,” es sacīju, „pieņemsim, ka es nekad neesmu pagaršojis sāli, paskaidrojiet man, kā tā
garšo!” …

Vairākas reizes mēģinot, viņš, protams, nespēja to izdarīt. Viņš nespēja vārdos vien paust tik
ikdienišķu pieredzi, kā sāls garšošana. Es vēlreiz viņam liecināju un teicu: „Es zinu, ka Dievs
pastāv. Jūs pasmējāties par šo liecību un teicāt: ja es zinātu, tad es varētu pateikt, kā tieši es to
zinu. Mans draugs, garīgi izsakoties, es esmu pagaršojis sāli. Es nespēju paust vārdiem, kā es
esmu šīs zināšanas ieguvis, tāpat kā jūs nespējat man pastāstīt, kā garšo sāls. Bet es saku jums
vēlreiz, Dievs ir! Viņš ir dzīvs! Un tāpēc vien, ka jūs to nezināt, necentieties man ieskaidrot, ka es
to nezinu, jo es zinu!”
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Mums šķiroties, es dzirdēju viņu nomurminām: „Man nav vajadzīga jūsu reliģija kā atbalsts! Man
tā nav vajadzīga.”

Kopš tās reizes es nekad neesmu izjutis kaunu vai apmulsumu par to, ka nespēju izteikt vārdos
visu to, ko es zinu garīgi” („The Candle of the Lord”, 52. lpp.).

4. Studiju dienasgrāmatā izpildi šādus uzdevumus:

a. Uzraksti dažas Dieva lietas, par kurām var zināt un kuras var izprast caur
Viņa Garu.

b. Kādēļ ir svarīgi, lai mēs ticētu tam, ka Dieva lietas var uzzināt un izprast
vienīgi caur Viņa Garu?

Padomā par gadījumu, kad tu caur Garu uzzināji un izprati kādu no Dieva lietām,
kuru tu pierakstīji savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā. Padomā, kā tu varētu
tagad tiekties pēc Gara palīdzības, cenšoties uzzināt un izprast Dieva lietas.

5. Savā studiju dienasgrāmatā, zem šīs dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju 1. korintiešiem 1.–2. nodaļu un pabeidzu to (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu skolotāju:
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21. DAĻA: 4. DIENA

1. korintiešiem 3.–6. nodaļa
Ievads
Apustulis Pāvils izskaidroja Korintas svētajiem, kāda ir misionāru loma Dieva
valstības celšanā. Viņš mācīja, ka viņu draudzes ir vieta, kur var mājot Gars, un
skubināja viņus nedomāt, ka daži cilvēki ir labāki par citiem. Tālāk Pāvils izteica
brīdinājumu — neļaut ļaunajiem cilvēkiem sevi ietekmēt. Viņš arī pamācīja, ka
viņiem ir jāizvairās no netikumīgām filozofijām un paražām, kas Korintā bija bieži
sastopamas.

1. korintiešiem 3. nodaļa
Pāvils izskaidro misionāru un Baznīcas locekļu lomu Dieva valstības celšanā
Iedomājies, ka tavs draugs piesakās augstākās matemātikas kursiem, kur,
piemēram, studēs diferenciāļus, taču viņš nav apguvis matemātikas pamatus,
piemēram, algebru.

Apdomā, kā tavam draugam veiksies augstākās matemātikas kursos. Kāpēc ir
svarīgi saprast mācību priekšmeta pamatus, pirms tu vari veidot izpratni par
sarežģītākām tēmām?

Izlasi 1. korintiešiem 3:1–3, meklējot, ar kādu līdzību apustulis Pāvils parādīja
Korintas svētajiem, ka viņi vēl nebija gatavi papildus patiesajām evaņģēlija
mācībām. Tu varētu atzīmēt vārdus piens un smaga barība 1. korintiešiem 3:2.

Ko frāze „bērni Kristū” 1. korintiešiem 3:1 liek mums domāt par Korintas svēto
garīgo briedumu? ____________________

Atsauc atmiņā, ka Korintas svētie nebija vienoti un daži, cenšoties dzīvot saskaņā ar
evaņģēliju, ievēroja arī pagānu (bezdievīgo) uzskatus un paražas. Viņi arī bija sākuši
šķelties grupās, balstoties uz atšķirīgu Baznīcas doktrīnas interpretēšanu, un viņi
pamatoja savus uzskatus, citējot zināmus Baznīcas vadītājus (skat. 1. korintiešiem
1:10–16; 3:4).

Izlasi 1. korintiešiem 3:5–8, meklējot, ar kādu līdzību apustulis Pāvils centās
palīdzēt svētajiem saprast misionāru lomu, kas bija sludinājuši evaņģēliju Korintā.

1. Savā studiju dienasgrāmatā uzzīmē Pāvila līdzību un uzraksti, ko,
tavuprāt, Pāvils centās mācīt Korintas svētajiem ar šo līdzību.

Pievērs uzmanību 1. korintiešiem 3:6–7, kas raisa pārmaiņas cilvēku sirdī, novedot
tos pie pievēršanās evaņģēlijam. No šiem pantiem mēs varam mācīties: lai gan mēs
varam palīdzēt cilvēkiem uzzināt par Jēzus Kristus evaņģēliju, viņi tiek
pievērsti ar Svētā Gara spēku.

Padomā, kāpēc mums ir svarīgi saprast, ka cilvēki tiek pievērsti ar Dieva spēku,
nevis mūsu.

1. korintiešiem 3:9–23 mēs lasām, ka Pāvils skubināja Korintas svētos celt savas
ticības pamatu uz Jēzus Kristus un ļaut Baznīcā mājot Garam. Pāvils arī ieteica
svētajiem nepaļauties uz pasaules gudrību, jo, salīdzinot ar Dieva gudrību, tā ir
„ģeķība” (1. korintiešiem 3:19).
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1. korintiešiem 4. nodaļa
Pāvils ieteica Korintas svētajiem nedomāt, ka daži cilvēki ir labāki par citiem
Balstoties uz Pāvila padomu, kas pierakstīts 1. korintiešiem 4:1–3, šķiet, ka daži
Baznīcas locekļi Korintā slikti novērtēja Pāvila kā misionāra un Baznīcas vadītāja
darbu. Iespējams, viņi apšaubīja viņa spriedumus vai domāja, ka kāds cits šo darbu
varētu paveikt labāk.

Kā pierakstīts 1. korintiešiem 4:3–5, Pāvils mācīja, ka Tas Kungs būs viņa tiesnesis
un „cels gaismā, kas bija apslēpts”, un „atklās sirds nodomus” (1. korintiešiem 4:5).
No tā mēs varam mācīties, ka par spīti citu spriedumiem par mums, Tas Kungs
tiesās mūs taisnīgi, jo Viņš zina visas lietas, tai skaitā mūsu domas un sirds
nodomus.

1. korintiešiem 4:6–21 mēs uzzinām, ka Pāvils ieteica Korintas svētajiem, lai viņi
neizjūt lepnumu pret vienu no saviem Baznīcas vadītājiem uz citu rēķina. Viņš arī
teica viņiem, ka Jēzus Kristus apustuļi ir aicināti, lai ciestu pasaules ļaunuma dēļ.
Pasaule uzskata apustuļus un citus Baznīcas vadītājus par „ģeķiem” (1. korintiešiem
4:10), jo viņi cenšas sekot Kristum. Pēc tam Pāvils mācīja, ka Dieva valstība tiek
vadīta ar Dieva spēku caur tiem, kuriem ir priesterības atslēgas.

1. korintiešiem 5. nodaļa
Pāvils izteica brīdinājumu attiecībā uz sadraudzības veicināšanu ar tiem, kuri
apzināti izvēlas grēkot
Iztēlojies, ka tev ir trauks ar svaigiem augļiem un vienu sapuvušu tajā.

Kas notiktu, ja tu ļautu sapuvušajam
auglim palikt traukā kopā ar pārējiem
augļiem? ____________________

Ko sapuvušais auglis simbolizē mūsu
dzīvē? ____________________

Studējot 1. korintiešiem 5. nodaļu,
meklē patiesās mācības, kas var tev
palīdzēt labāk reaģēt uz kaitīgām
ietekmēm tavā dzīvē.

Izlasi 1. korintiešiem 5:1–2, meklējot,
pret kādu grēku Korintas svētie nav
veikuši nekādu disciplināru darbību.

Ar netiklību tiek apzīmētas jebkādas
seksuālas attiecības ārpus laulības. Šķiet, ka kāds Baznīcas loceklis Korintā bija
iesaistījies seksuāla rakstura grēkā ar savu pamāti.

Frāze „tiktu izmests no jūsu vidus” 1. korintiešiem 5:2 nozīmē, ka grēcinieks bija
jāizslēdz no Baznīcas. Baznīcas vadītāji rūpīgi apsver daudzus faktorus, pirms
izslēdz vai piemēro jebkādu citu Baznīcas disciplinārsodu. Baznīcas vadītāji ne tikai
izvērtē, cik nopietns ir pārkāpums, bet arī ņem vērā dažādus Baznīcas
disciplinārsodu mērķus: palīdzēt cilvēkam nožēlot grēkus, aizsargāt tos cilvēkus,
kurus varētu negatīvi ietekmēt šī cilvēka rīcība vai uzskati, un aizsargāt Baznīcas
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mācības (skat. „Church Discipline” („Baznīcas disciplīna”), mormonnewsroom.org/
article/church-discipline).

Izlasi 1. korintiešiem 5:6–7, meklējot, ar kādu līdzību apustulis Pāvils paskaidroja,
kādēļ šim cilvēkam bija nepieciešams zaudēt savu piederību Baznīcai.

Raugs liek maizes mīklai pacelties. Tas arī liek maizei sabojāties vai sapelēt. Mīkla
simbolizē Jēzus Kristus Baznīcu. Kā tu rezumētu šīs līdzības skaidrojumu?
____________________

No Pāvila līdzības mēs varam mācīties šādu patiesu principu: Ja mēs izvēlamies
veidot tuvas attiecības ar tiem, kuri nododas grēkam, viņu ļaunums var
ietekmēt mūs.

Izlasi 1. korintiešiem 5:9–11, meklējot padomu, ko Pāvils deva Korintas svētajiem,
lai palīdzētu viņiem pielietot 6. pantā mācīto principu.

Padomā, kā Pāvila mācība ir saistīta ar svaigiem augļiem un vienu sapuvušu
augli traukā.

Lai pilnīgāk izprastu Pāvila padomu —nebiedroties ar netikļiem vai citiem
cilvēkiem, kuri atsakās nožēlot grēkus, — izlasi šo eldera Nīla A. Maksvela,
Divpadsmit apustuļu kvoruma locekļa, izteikumu: „Nebiedrojies ar netikļiem, ne
tāpēc, ka tu esi pārāk labs viņiem, bet, kā rakstīja [K. S.] Luiss, gan tāpēc, ka
neesi gana labs, lai viņi tevi neietekmētu. Atceries, ka sliktas situācijas var
negatīvi ietekmēt pat labus cilvēkus” („The Stern but Sweet Seventh

Commandment”, New Era, 1979. g. jūn., 42. lpp.).

2. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā izpildi šo uzdevumu:
Nosauc dažas sliktas situācijas, kas var ietekmēt labus cilvēkus tā,

ka viņi pazemina savus standartus un pieņem grēcīgu uzvedību!

Mums ir jācenšas palīdzēt un iedvesmot cilvēkus, kuri cenšas pārvarēt grēku,
nepazeminot savus standartus. Lūdz un padomā, ko tu vari darīt, lai ietekmētu
citus pozitīvā ziņā, nepazeminot savus standartus.

1. korintiešiem 5:12–13 mēs uzzinām, ka Baznīcas vadītājiem ir pienākums tiesāt
un, ja nepieciešams, izslēgt no Baznīcas tos, kuri veic smagus pārkāpumus.

1. korintiešiem 6. nodaļa
Pāvils māca svētajiem par vienotību un Šķīstības likumu
Senatnē Korinta bija iemantojusi netikumības slavu, un daudzi korintieši sludināja
ideju, ka mūsu ķermeņi tika radīti baudas gūšanai. 1. korintiešiem 6:13–17 Pāvils
Korintas svētajiem mācīja, ka mūsu ķermeņi tika radīti, lai piepildītu Tā Kunga
nodomus, nevis lai iesaistītos seksuālā grēkā vai vienīgi, lai gūtu fizisku baudījumu,
kā piemēram, no ēdiena. Tie, kas pievienojas Baznīcai, kļūst vienoti ar Kristu kā
garīgās Viņa ķermeņa „daļas”. Tie, kas nav seksuāli šķīsti, nevar pastāvēt garīgās
attiecībās ar Jēzu Kristu.
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Apustulis Pāvils mācīja, ka mūsu ķermenis ir
Dieva templis.

Izlasi 1. korintiešiem 6:18–20, meklējot, ko Pāvils mācīja par mūsu ķermeņiem.
(1. korintiešiem 6:19–20 ir prasmīgi pārzināmā rakstvieta. Tu to vari kaut kā īpaši
atzīmēt, lai pēcāk viegli varētu atrast.)

3. Savā studiju dienasgrāmatā izpildi šādus uzdevumus:

a. Rezumē patieso mācību, ko Pāvils mācīja 1. korintiešiem 6:19.

b. Kā izpratnei par to, ka mūsu ķermenis ir Dieva templis, vajadzētu ietekmēt
to, kā mēs izturamies pret savu un citu ķermeņiem?

c. Rezumē patieso mācību, ko Pāvils mācīja 1. korintiešiem 6:20.

Padomā, kā izpratne par šīm patiesajām
mācībām attiecībā uz mūsu ķermeni var
palīdzēt tev palikt šķīstam — par spīti
tam, ka esi ļaunuma ieskauts.

Apdomā mācības un principus
Apdomāt kaut ko — nozīmē domāt, meditēt, uzdot jautājumus un izvērtēt to, ko tu zini un ko tu
centies saprast. Kad mēs apdomājam evaņģēlija principus, tas mums bieži vien palīdz saprast,
kas mums ir jādara, lai tos pielietotu dzīvē. Apdomājot apustuļa Pāvila mācības no
1. korintiešiem 6. nod. par Šķīstības likumu un to, kā tavs ķermenis līdzinās templim, atvēli laiku
pārdomām par šīm patiesajām mācībām un par to, kāpēc ir svarīgi dzīvot saskaņā ar tām.

Prasmīgi pārzināmā rakstvieta —
1. korintiešiem 6:19–20

4. Lai palīdzētu sev iegaumēt šo prasmīgi pārzināmo rakstvietu,
atkārto tālāk rakstītās rindas, dažām no tām uzliekot virsū papīra

lapu, kad vari tās jau atcerēties. Turpini atkārtot šo pantu, līdz būsi to
iegaumējis. Tad nodeklamē šo rakstvietu kādam ģimenes loceklim vai draugam
un palūdz viņam parakstīties tavā studiju dienasgrāmatā.

[19] Jeb

vai jūs nezināt, ka jūsu miesa

ir Svētā Gara mājoklis, kas ir jūsos un

ko jūs esat saņēmuši no Dieva,

un ka jūs nepiederat sev pašiem?

[20] Jo jūs esat dārgi atpirkti.

Tad nu pagodiniet
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Dievu ar

savu miesu.

5. Savā studiju dienasgrāmatā, zem šīs dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju 1. korintiešiem 3.–6. nodaļu un pabeidzu to (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu skolotāju:
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22. DAĻA: 1. DIENA

1. korintiešiem 7.–8. nodaļa
Ievads
Apustulis Pāvils pamācīja gan precētus, gan neprecētus Baznīcas locekļus Korintā
attiecībā uz laulībām un misionāru darbu. Atbildot uz jautājumu par gaļas ēšanu,
kas ir bijusi upurēta elkiem, viņš mācīja svētajiem būt piesardzīgiem attiecībā uz to,
kā viņu personīgie paradumi ietekmē citus, un atturēties no tādas rīcības, kas varētu
likt citiem garīgi paklupt.

1. korintiešiem 7. nodaļa
Pāvils sniedz padomu par laulībām precētiem un neprecētiem Baznīcas locekļiem

1. Savā studiju dienasgrāmatā uzzīmē šādu taisni. Tu to papildināsi,
studējot 1. korintiešiem 7. nodaļu.

Gluži tāpat kā mēs, arī Baznīcas locekļi Korintā dzīvoja sabiedrībā, kurā pastāvēja
mulsinošas un pretrunīgas idejas attiecībā uz laulībām un fizisko jeb seksuālo
tuvību. Saistībā ar šo un citām evaņģēlija mācībām un principiem ir svarīgi atšķirt
patiesos uzskatus no maldīgiem.

1. korintiešiem 5.–6. nodaļā tiek rakstīts par dažiem maldu uzskatiem, kas valdīja
Korintā attiecībā uz seksuālām attiecībām. Viens no šādiem maldu uzskatiem bija
šāds: Fiziskā tuvība ir pieļaujam ar ikvienu cilvēku. Ieraksti šo apgalvojumu savā
studiju dienasgrāmatā, zem virsraksta „Maldu uzskats”, taisnes labajā pusē.
Padomā, kāpēc šis uzskats ir maldīgs.

Korintas Baznīcas locekļi bija rakstījuši apustulim Pāvilam, lūdzot pēc vadības
attiecībā uz Tā Kunga standartu seksuālās šķīstības jomā. Izlasi 1. korintiešiem 7:1,
meklējot, par ko Korintas svētie jautāja Pāvilam.

Frāze „cilvēkam ir labi sievu neaizskart” 1. pantā norāda uz to, ka Korintas
svētajiem bija jautājumi par to, vai un kad fiziskā tuvība ir pieļaujama. Turklāt daži,
iespējams, bija apšaubījuši, vai laulātajiem cilvēkiem var būt fiziskā tuvība. Savā
studiju dienasgrāmatā, zem virsraksta „Maldu uzskats”, taisnes labajā pusē ieraksti
šādu apgalvojumu: Fiziskā tuvība nav pieļaujama nekādā gadījumā, arī laulības
ietvaros ne.

Abi maldīgie uzskati, ko pierakstīji savā studiju dienasgrāmatā, attēlo viedokļus, kas
krasi atšķiras no Dieva standarta par fizisko tuvību.

Izlasi 1. korintiešiem 7:2–3, meklējot, ko Pāvils mācīja Korintas svētajiem par fizisko
tuvību. Vārds netiklība 2. pantā ir attiecināms uz seksuālajām attiecībām ārpus
laulības, un frāze „izpilda savu pienākumu” 3. pantā ir attiecināma uz mīlestību un
tuvību starp vīru un sievu.
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Brošūrā Jaunatnes morāles stiprināšanai mēs uzzinām, ka „fiziskā tuvība starp vīru un sievu ir
skaista un svēta. To ir noteicis Dievs bērnu radīšanai un mīlestības jūtu paušanai starp vīru un
sievu. Dievs ir pavēlējis, ka seksuālā tuvība ir paredzēta vienīgi laulības dzīvei” ((brošūra,
2012. g.), 35. lpp.).

Zem virsraksta „Patiesība” ieraksti savā studiju dienasgrāmatā šādu izteikumu:
Fiziskā tuvība starp vīru un sievu ir Dieva noteikta.

Prezidents Boids K. Pekers no Divpadsmit apustuļu kvoruma teica:

„Pavēle — vairoties un piepildīt zemi — nekad nav tikusi atcelta. Tā ir būtiska
pestīšanas ieceres daļa un cilvēka laimes avots. Taisnīgi pielietojot šo spēku, mēs
varam tuvoties mūsu Tēvam Debesīs un piedzīvot prieka pilnību, pat dievišķumu.
Radīšanas spēks nav nejauša laimes ieceres daļa; tā ir laimes iecere; tā ir laimes
atslēga.

Cilvēku vēlme vairoties ir pastāvīga un ļoti spēcīga. Mūsu mirstīgās dzīves laime,
mūsu prieks un paaugstināšana ir atkarīga no tā, kā mēs reaģējam uz šīm pastāvīgajām,
neatslābstošajām fiziskajām vēlmēm” („Laimes iecere”, Ensign vai Liahona, 2015. g.
maijs, 26. lpp.).

Kāpēc radīšanai — spējai radīt mirstīgo dzīvi — ir tik ļoti liela nozīme Debesu Tēva
iecerē Viņa bērnu glābšanai? ____________________

Kā pierakstīts 1. korintiešiem 7:1–24, Pāvils mācīja, ka, izņemot īpašos, pagaidu
apstākļus, laulātajiem nevajadzētu atturēties no mīlestības paušanas vienam pret
otru, ka šķirtiem Baznīcas locekļiem ir ļauts atkal apprecēties, ja viņi to vēlas, un ka
Baznīcas locekļiem ir „[jāpaliek] tai stāvoklī Dieva priekšā” (1. korintiešiem 7:24),
lai arī kāds tas būtu. Pāvils arī mudināja atturēties no šķiršanās.

Korintā bija tādi Baznīcas locekļi, kuru sievas vai vīri nebija kristieši. Padomā, kādas
grūtības varēja pieredzēt vīri un sievas no citas ticības.

Izlasi 1. korintiešiem 7:12–17, meklējot Pāvila mācītos, patiesos principus, kas
varētu palīdzēt mūsdienu ģimenēm, kur visi nav Baznīcas locekļi.

No šīs rakstvietas mēs varam mācīties šādu patiesu principu: Uzticīgi Jēzus
Kristus sekotāji atstāj svētījošu ietekmi uz savu ģimeni.

2. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz jautājumu: Kad
tu esi novērojis kādu Baznīcas locekli atstājam pozitīvu ietekmi uz

ģimenes locekļiem, kuri nav aktīvi Baznīcā vai nav tās locekļi?

1. korintiešiem 7:25–40 Pāvils pārrunāja, kādas ir priekšrocības un trūkumi
precētiem un neprecētiem, „kas [ir] aicināti kalpošanai” (Džozefa Smita tulkojums,
1. korintiešiem 7:29 (Svēto Rakstu ceļvedī)) jeb kas ir aicināti kalpot misijā. Viņš
mācīja, ka misionāriem, kuri nav precējušies, būtu mazāk, par ko raizēties
kalpošanas laikā, tikmēr precēti cilvēki izjustu laicīgās raizes saistībā ar rūpēm par
ģimeni. Tomēr viņš neaizliedza viņiem precēties vai kalpot precētiem misijā. Vecāku
misionāru pāri, misijas prezidenti, tempļa prezidenti un Baznīcas Augstākie
pilnvarotie ir piemēri tam, ka precēti pāri veic pilna laika kalpošanu Baznīcā.
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1. korintiešiem 8. nodaļa
Pāvils atbild uz jautājumu par elkiem upurētās dzīvnieku gaļas ēšanu
Elders L. Toms Perijs, Divpadsmit apustuļu kvoruma loceklis, dalījās šādā pieredzē:

„Esmu atklājis: ja tu dzīvo tā, kā tev tas būtu jādara, cilvēki to pamana un ir
iespaidoti tavu uzskatu dēļ, un tu vari ietekmēt citu cilvēku dzīvi.

Es aizvadīju savas darba gaitas universālveikalu nozarē. Tā kā es strādāju vadības
nodaļā, man bija svarīgi veidot attiecības ar vietējiem uzņēmumiem. Kopīgās
sanāksmes ar šiem uzņēmumu pārstāvjiem vienmēr sākās ar kokteiļu stundu
[kuras laikā parasti tika pasniegti alkoholiskie dzērieni]. Tas bija laiks, kad

sarunāties un iepazīties ar cilvēkiem no šīm organizācijām. Šādā saviesīgajā stundā es vienmēr
jutos neērti. Sākumā es lūdzu citrona-laima limonādi. Es drīz vien atklāju, ka šī citrona-laima
limonāde izskatās tāpat kā daudzi citi dzērieni. Es nevarēju radīt iespaidu, ka nedzeru alkoholu,
ar limonādi savās rokās” („The Tradition of a Balanced, Righteous Life”, Ensign, 2011. g. aug.,
48.–49. lpp.).

Kas notiktu, ja elders Perijs turpinātu dzert šajās saviesīgajās tikšanās
bezalkoholiskos dzērienus, kas izskatījās tāpat kā alkoholiskie?
____________________

Nosauc situācijas, kad tavs piemērs varētu negatīvi ietekmēt citus cilvēkus — pat
tad, ja tu nedari neko sliktu! ____________________

Baznīcas locekļi Korintā gribēja zināt, vai viņiem ir pieļaujams lietot uzturā to, kas
ticis ziedots elkiem jeb pagānu dieviem. Uz to atbildot, apustulis Pāvils apliecināja,
ka Baznīcas locekļi varētu domāt, ka tas ir pieļaujami, jo viņi zināja, ka pagānu dievi
patiesībā nepastāv (skat. 1. korintiešiem 8:4–6).

Izlasi 1. korintiešiem 8:1, meklējot, ko Pāvils mācīja Korintas svētajiem.

Pievērs uzmanību 1. pantam, noskaidrojot, kas izriet no zināšanām un kas no
žēlsirdības. Pāvils izteica domu, ka žēlsirdība („tīrā Kristus mīlestība” (Moronija
7:47), kas ir pašaizliedzīga mīlestība pret citiem) bija daudz svarīgāka par zināšanu
izrādīšanu noteiktos uztura likumos.

Izlasi 1. korintiešiem 8:7–11, meklējot, ko apustulis Pāvils mācīja par pārtikas
lietošanu, kas, iespējams, tika upurēta elkiem. Ar vārdu vāji šajos pantos tiek
apzīmēti Baznīcas locekļi, kuru ticība bija vāja. Ar vārdu ēdiens Bībelē parasti
apzīmē „uzturu”. Ar vārdu brīvība 9. pantā ir apzīmēts noteiktu baušļu trūkums,
kas aizliedz lietot uzturā konkrētu ēdienu.

Pievērs uzmanību 1. korintiešiem 8:9 pārliecinošajam iemeslam, ko sniedza Pāvils
attiecībā uz to, kāpēc svētajiem būtu jāizvēlas nelietot uzturā elkiem dāvāto upuri.
Kādu piemēru Pāvils sniedza 1. korintiešiem 8:10–11 par to, kā pārtikas lietošana
uzturā, kas tika upurēta elkiem, varētu kļūt par klupšanas akmeni?

Izlasi 1. korintiešiem 8:12–13, meklējot, kā Pāvils noslēdza savu brīdinājumu
attiecībā uz rīcību, kas, iespējams, var likt citiem paklupt. Frāzi „lai savu brāli
neapgrēcinātu” 13. pantā var tulkot arī kā „likt manam brālim paklupt [vai]
grīļoties”.
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No Pāvila mācībām mēs varam apgūt šādu principu: Mēs varam izrādīt citiem
žēlsirdību, izvairoties no rīcības, kas var likt viņiem garīgi paklupt. (Tu varētu
atsaukt atmiņā, ka Romiešiem 14. nodaļā Pāvils mācīja šo pašu principu
svētajiem Romā.)

Izlasi eldera Perija stāsta noslēgumu par viņa veiktajām izvēlēm kokteiļu stundas
laikā. Pievērs uzmanību tam, kā viņš pielietoja šo principu.

„Es nolēmu, ka man ir jādzer kas tāds, kas būtu kā nepārprotama zīme tam, ka
es nelietoju alkoholu. Es piegāju pie bārmeņa un palūdzu glāzi piena. Neviens
iepriekš nebija lūdzis bārmenim šādu dzērienu. Viņš aizgāja uz virtuvi un ielēja
man glāzē pienu. Tagad man bija dzēriens, kas pēc izskata krasi atšķīrās no
alkoholiskajiem dzērieniem, ko dzēra pārējie. Pēkšņi es nokļuvu uzmanības
centrā. Par manu dzērienu tika sacerēti daudzi joki. Mans piens kļuva par sarunas

tematu. …

Piens kļuva par manu dzērienu, ko izvēlējos dzert kokteiļa stundā. Drīz visi zināja, ka es esmu
mormonis. Mani patiesi pārsteidza cieņa, ko saņēmu pretī, gluži tāpat kā tas, kas sāka notikt
turpmāk. Drīz vien citi sāka kopā ar mani dzert piena kokteili!

Uzdrīksties būt atšķirīgs! Dzīvo saskaņā ar standartiem, par kuriem mums māca evaņģēlijs („The
Tradition of a Balanced, Righteous Life”, 49. lpp.).

3. Savā Svēto Rakstu
studiju dienasgrāmatā

izpildi šo uzdevumu: Mini piemērus
tam, kā tu vari izrādīt citiem
žēlsirdību, izvairoties no rīcības, kas
varētu likt viņiem garīgi paklupt!

4. Savā studiju
dienasgrāmatā, zem šīs

dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju 1. korintiešiem 7.–8. nodaļu
un pabeidzu to (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es
vēlētos dalīties ar savu skolotāju:
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22. DAĻA: 2. DIENA

1. korintiešiem
9.–10. nodaļa
Ievads
Apustulis Pāvils vērš uzmanību uz Korintas svēto bažām par to, ka izmaksas par
viņa dzīvošanu tiek segtas no Baznīcas resursiem. Viņš paskaidroja, ka viņa
sludināšanas nolūks ir nest Dieva bērniem glābšanu. Viņš mudināja viņus izvairīties
no grēkošanas, kā arī neaizvainot citus cilvēkus to reliģiskās pārliecības dēļ.

1. korintiešiem 9. nodaļa
Pāvils sludina, lai viņš un tie, kuri viņā klausās, varētu saņemt glābšanu
Vai tev ir gadījies no rīta ar grūtībām piecelties un tamdēļ nokavēt ko svarīgu? Ko tu
jūti, kad saproti, ka esi palaidis garām ko svarīgu vai ka tev neizdevās kaut ko
sasniegt tāpēc, ka nebiji sagatavojies?

Iespēja būt cienīgiem, lai iegūtu mūžīgo dzīvi, ir pats svarīgākais, pie kā mums šajā
dzīvē ir jāstrādā.

1. Uzraksti savā studiju dienasgrāmatā, kādēļ tu vēlies iemantot
mūžīgo dzīvi.

Gluži tāpat kā mūsu aizgulēšanās no rīta var likt mums nokavēt ko svarīgu vai pat
neļaut sasniegt ko nozīmīgu, arī noteikta uzvedība var liegt mums sasniegt to, kas ir
pats svarīgākais — mūžīgā dzīve. Studējot 1. korintiešiem 9. nodaļu, meklē
principu, kas var tev palīdzēt uzzināt, kā tu noteikti varēsi iegūt mūžīgo dzīvi.

1. korintiešiem 9:1–21 Pāvils sniedza atbildes uz dažādiem Korintas svēto
jautājumiem. Viņš rakstīja: lai gan viņš pamatoti varētu saņemt atbalstu no Baznīcas
locekļiem, lai nosegtu savas laicīgās dzīves izmaksas, viņš nav uz to paļāvies. Viņš
paskaidroja, ka, pielāgojoties dažādiem apstākļiem, bet nepazeminot evaņģēlija
standartus, viņš spēja palīdzēt pieņemt evaņģēliju jūdiem, citticībniekiem un visiem
tiem, kas bija evaņģēlijā vāji.

Izlasi 1. korintiešiem 9:17, meklējot, kā Pāvils sludināja evaņģēliju.

Izlasi 1. korintiešiem 9:22, meklējot, kāpēc Pāvils sludināja evaņģēliju labprātīgi.

Padomā, kad tu esi gatavojies vai trenējies kādam notikumam. Cik noslogota bija
tava gatavošanās vai treniņa programma? Kā darbošanās, lai sasniegtu mērķi,
tevi motivē?

Pāvils paskaidroja, ka sportisti var pārvarēt kārdinājumu netrenēties,
koncentrējoties uz savu mērķi. Izlasi 1. korintiešiem 9:24–25, meklējot, kādas sporta
sacīkstes Pāvils izmantoja par piemēru, mācot Korintas svētos.

Kāda rakstura iezīme jeb īpašība, saskaņā ar Pāvila vārdiem, ir nepieciešama
skrējējiem, lai gūtu panākumus?

Būt atturīgam visā nozīmē — attīstīt pašsavaldīšanos un paškontroli. Pāvila
apzīmējums — neiznīcīgs vainags, kas izturēs mūžīgi, — ir mūžīgā dzīve.
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No 1. korintiešiem 9:25 mēs varam apgūt šādu principu: Lai iegūtu mūžīgo dzīvi,
mums ir jāiemācās savaldīties visās lietās. Taču galu galā mūžīgo dzīvi mēs
iegūstam tikai caur Jēzus Kristus „nopelniem un žēlastību, un labvēlību” (2. Nefija
2:8), nevis caur pašsavaldīšanos.

2. Savā studiju dienasgrāmatā atbildi uz jautājumiem:

a. Kāpēc, tavuprāt, ir nepieciešams attīstīt pašsavaldīšanos, lai iegūtu
mūžīgo dzīvi?

b. Kādās dzīves jomās mums visiem ir nepieciešams attīstīt pašsavaldīšanos, lai
iegūtu mūžīgo dzīvi?

Izlasi 1. korintiešiem 9:26–27, meklējot, kā Pāvils raksturo savus pūliņus, attīstot
pašsavaldīšanos. Vārds „norūdīt” 27. pantā nozīmē — stingri disciplinēt.

Ko, tavuprāt, Pāvils domāja, sakot 27. pantā: „Bet es norūdu un kalpinu savu miesu,
lai, citiem sludinādams, pats nekļūstu atmetams”? ____________________

Apdomā šo prezidenta Brigama Janga izteikumu:

„Jūs nevarat iemantot mūžīgo dzīvi, ja nespējat kontrolēt savas tieksmes ar garu,
kas dzīvo jūsos, — šo pašu garu, ko deva mūsu Tēvs Debesīs. Es runāju par jūsu
garu Tēvu, par tiem gariem, ko Viņš ir ievietojis šajos tempļos [ķermeņos]. Šiem
tempļiem ir jābūt pilnībā paklausīgiem garam, vai arī jūsu ķermeņi nevarēs tikt
uzcelti, lai iemantotu mūžīgo dzīvi. … Turpiniet censties ar uzcītību, līdz jūs
varēsiet kļūt pilnībā paklausīgi Kristus likumam” (skat. Teachings of Presidents of

the Church: Brigham Young (1997. g.), 204. lpp.).

„Ja gars pakļaujas ķermenim, tad tas [gars] kļūst samaitāts, bet, ja ķermenis pakļaujas garam,
tas [ķermenis] kļūst šķīsts un svēts” (Teachings: Brigham Young, 205. lpp.).

3. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz jautājumu: Ko
tu vari darīt, lai palīdzētu savam ķermenim pakļauties garam?

1. korintiešiem 10. nodaļa
Pāvils sniedz Korintas svētajiem brīdinājumu — izvairīties no grēka un
neaizvainot citus

Prezidents Džeimss E. Fausts no Augstākā prezidija ir sniedzis brīdinājumu:
„Viens no lielākajiem mītiem dzīvē ir tāds, ka [cilvēki] domā, ka viņi ir
neuzvarami. Pārāk daudz cilvēku uzskata, ka viņi ir [veidoti] no tērauda — ir
pietiekami stipri, lai pārvarētu jebkādu kārdinājumu. Viņi maldina sevi, domājot,
ka „tas nevar notikt ar mani” („It Can’t Happen to Me”, Ensign, 2002. g.
maijs, 46. lpp.).
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Padomā par situācijām, kad cilvēki nostāda sevi kārdinājuma priekšā, domājot, ka
viņi ir pietiekami stipri, lai to pārvarētu.

Kā rakstīts 1. korintiešiem 10:1–5, Pāvils atsaucās uz to, ko Israēla bērni piedzīvoja
Mozus dzīves laikā, kam vajadzēja viņus padarīt garīgi stiprus. Lai gan Tas Kungs
viņus tuksnesī svētīja, un viņi pieredzēja daudzus brīnumus, Tas Kungs nebija
apmierināts ar daudziem, un viņi tika sodīti.

Izlasi 1. korintiešiem 10:6–11, meklējot, ko Pāvils vēlējās, lai Korintas svētie mācītos
no seno israēliešu parauga.

Lai gan senie israēlieši pieredzēja daudzas svētības, viņi izvēlējās padoties
kārdinājumam. Pauls vēlējās brīdināt Korintas svētos par to, lai viņi censtos
neatkārtot seno israēliešu grēkus.

Izlasi 1. korintiešiem 10:12 un rezumē Pāvila vēstījumu saviem vārdiem.
____________________

Izlasi 1. korintiešiem 10:13, meklējot, ko Pāvils mācīja par kārdinājumu. Tu varētu
atzīmēt to, ko atradi.

Ko no šī panta mēs varam mācīties par kārdinājumu? ____________________

Apdomā šo jautājumu: Ja Dievs neļauj, lai mēs tiktu kārdināti vairāk, kā spējam
izturēt, kāpēc senie israēlieši padevās kārdinājumam?

Izlasi 1. korintiešiem 10:14, meklējot, kā Pāvils mācīja Korintas svētajiem rīkoties.
Elku pielūgšana bija grēks, ko ar grūtībām centās pārvarēt gan senie israēlieši, gan
Korintas svētie.

No 1. korintiešiem 10:13–14 mēs varam mācīties, ka Dievs nodrošinās veidu, kā
mums izvairīties no kārdinājuma, taču mums ir jāizvēlas nošķirt sevi no
kārdinājuma.

Izlasi Almas 13:28, meklējot, ko mēs varam darīt, lai nodalītu sevi no kārdinājuma.
Tu varētu uzrakstīt šo mijnorādi savos Svētajos Rakstos blakus 1. korintiešiem
10:13–14.

4. Savā studiju dienasgrāmatā izpildi šos uzdevumus:

a. Balstoties uz to, ko esi apguvis no 1. korintiešiem 10:13–14 un Almas 13:28,
uzraksti virsrakstu avīzei vai saukli reklāmas afišai, kas paustu cilvēkiem to,
kā viņi var izvairīties no kārdinājuma.

b. Kā, nemitīgi attīstot sevī pazemību, uzmanoties un lūdzot, mēs varam
nošķirt sevi no kārdinājuma?

Tu ne vienmēr varēsi izvairīties no kārdinājuma. Šī iemesla dēļ mums ir jānolemj
tagad, kā mēs rīkosimies, nonākot saskarsmē ar kārdinājumu. Apdomā šādus
prezidenta Spensera V. Kimbala izteikumus:

22.  DAĻA,  2 . DIENA

429



„Pareizus lēmumus visvieglāk ir pieņemt tad, kad mēs tos pieņemam labu laiku
iepriekš, paturot prātā galvenos mērķus; tas mums aiztaupa daudz ciešanu (kad
mums ir jāpieņem lēmums), kad mēs esam noguruši un tiekam stipri kārdināti. …

… Laiks, kad nolemt, ka mēs neapmierināsimies ne ar ko mazāku — par iespēju
mūžīgi dzīvot ar savu Tēvu, ir tagad, lai ikvienu izvēli, ko mēs veicam, noteiktu
mūsu apņemšanās — neļaut nekam traucēt mums šo augstāko mērķi sasniegt”

(Teachings of Presidents of the Church: Spencer W. Kimball, (2006. g.), 108.–109. lpp.).

„Attīstiet pašdiscipilnīnu, lai jums nevajadzētu atkārtoti nolemt un izlemt vēlreiz, ko darīt, kad
saskaraties ar to pašu kārdinājumu atkal un atkal. Attiecībā uz dažām lietām ir jānolemj tikai
vienreiz!

Cik tā ir brīnišķīga svētība — nemocīties atkal un atkal par lēmuma pieņemšanu saistībā ar
kārdinājumu. To darot, jūs patērējat laiku un ļoti riskējat” (Teachings: Spencer W.
Kimball, 109. lpp.).

„Laiks, kad pārstāt darīt ļaunumu, ir brīdī, pirms to sākat darīt. Labas dzīves noslēpums slēpjas
aizsardzībā un spējā savlaicīgi novērst ļauno. Tie, kuri pakļaujas ļaunumam, parasti ir arī tie, kas
izvēļu dēļ nonāk viegli ievainojamā situācijā” (Teachings: Spencer W. Kimball, 109. lpp.).

Padomā, kurš kārdinājums tev sagādā vislielākās grūtības. Ko tu vari darīt, lai
izvairītos no kārdinājuma, pirms vēl esi ar to saskāries?

Atvēli laiku, lai izlasītu vienu tēmu no brošūras Jaunatnes morāles stiprināšanai, kas
palīdzēs tev uzzināt, kā nošķirt sevi no kārdinājuma. Balstoties uz izlasīto, apdomā,
vai vēlies uzrakstīt mērķi un kādu laiku nēsāt to līdzi, lai palīdzētu sev izvairīties no
kārdinājuma.

1. korintiešiem 10:15–33 Pāvils sniedza Korintas svētajiem padomu — cienīt to, kā
citi piekopj savu reliģiju, taču nepazemināt savas reliģijas standartus, un viņš vēlreiz
rakstīja, ka viņš sludina, lai palīdzētu daudziem cilvēkiem iegūt glābšanu.

5. Savā studiju dienasgrāmatā, zem šīs dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju 1. korintiešiem 9.–10. nodaļu un pabeidzu to (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu skolotāju:
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22. DAĻA: 3. DIENA

1. korintiešiem 11. nodaļa
Ievads
Apustulis Pāvils rakstīja par strīdiem, kas radās Korintas svēto vidū attiecībā uz
reliģiskajām paražām. Viņš uzsvēra, ka vīriešiem un sievietēm ir mūžīgas un
dievišķas lomas, un viņi ir nepieciešami viens otram Tā Kunga iecerē. Viņš arī
mācīja Baznīcas locekļiem, kā pienācīgi sagatavoties Svētajam Vakarēdienam.

1. korintiešiem 11:1–16
Pāvils vērš uzmanību uz strīdiem attiecībā uz reliģiskajām paražām
Izlasi šos izteikumus, kas attēlo dažu
cilvēku domas par laulībām:

• „Panākumi karjerā man ir ļoti
nozīmīgi. Es nevēlos dalīt uzmanību
starp saviem karjeras mērķiem un
laulību.”

• „Es nevēlos uzņemties ilgtermiņa
attiecības. Es uztraucos par to, ka
pieņemšu lēmumu, ko vēlāk
nožēlošu.”

• „Laulība mani pārāk ierobežotu. Es
nevarētu darīt visu to, ko vēlos.”

• „Es zinu, ka stāšanās laulībā ir
svarīgākais lēmums, ko jebkad
pieņemšu, un es ar nepacietību
to gaidu.”

1. Savā studiju
dienasgrāmatā pieraksti, ko tu domā par laulībām.

1. korintiešiem 11. nodaļā mēs lasām turpinājumu Pāvila atbildei attiecībā uz
Korintas Baznīcas locekļu bažām. Izlasi 1. korintiešiem 11:3, meklējot, ko Pāvils
mācīja par vīra pienākumiem.

Frāze „sievas galva ir vīrs” nozīmē to, ka vīram ir svēts pienākums — prezidēt savās
mājās. Prezidēt nozīmē — taisnīgi vadīt citus garīgajās un laicīgajās jomās.

Pievērs uzmanību 3. pantā, kas prezidē pār vīru un vada viņu, kamēr viņš prezidē
savā ģimenē. Kādēļ vīram un tēvam ir svarīgi uzlūkot Kristu kā savu vadītāju un
virzītāju? ____________________

Saprotot, kā mūsu Debesu Tēvs prezidē Savā valstībā, mēs varam redzēt, ka Viņš ir
kārtības, nevis apjukuma Dievs (skat. M&D 132:8).

Kā rakstīts 1. korintiešiem 11:4–16, Pāvils atbildēja uz Korintas svēto jautājumiem
par vīriešu un sieviešu paražām, kad viņi lūdza un pravietoja savu dievkalpojumu
laikā. Šīs paražas ietvēra arī galvas pārsegus, ko valkāja sievietes.
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Jaunās Derības lasītāji dažreiz pārprot Pāvila mācības, domājot, ka vīrieša loma ir
svarīgāka par sievietes lomu. Elders M. Rasels Balards, Divpadsmit apustuļu
kvoruma loceklis, kliedēja šo nepareizo priekšstatu:

„Dieva acīs un baznīcas skatījumā vīrieši un sievietes ir vienlīdz nozīmīgi, taču
vienlīdzīgs nenozīmē vienāds. Vīriešu un sieviešu pienākumi un dievišķās dāvanas
atšķiras pēc to būtības, nevis pēc to nozīmes vai ietekmes. Saskaņā ar mūsu
baznīcas doktrīnu, sievietes un vīrieši ir vienlīdzīgi, taču tajā pašā laikā atšķirīgi.
Dievs neuzlūko vienu dzimumu par labāku vai nozīmīgāku nekā otru. …

Vīriešiem un sievietēm ir dažādas dāvanas, atšķirīgs spēks, kā arī dažādi uzskati
un noslieces. Tas ir viens no pamatiemesliem, kāpēc mēs viens otram esam nepieciešami” („Men
and Women in the Work of the Lord”, New Era, 2014. g. apr., 4. lpp.).

Izlasi 1. korintiešiem 11:11, meklējot, ko Pāvils mācīja par attiecībām starp vīru un
sievu. Frāze „mūsu Kungā” ir attiecināma uz Tā Kunga ieceri — palīdzēt mums kļūt
tādiem kā Viņš un iegūt mūžīgo dzīvi.

No 1. korintiešiem 11:11 mēs apgūstam šādu patieso principu: Saskaņā ar Tā
Kunga ieceri, vīrieši un sievietes nevar iegūt mūžīgo dzīvi cits bez cita (skat.
arī M&D 131:1–4).

Laulība starp vīrieti un sievieti ir daļa no Dieva ieceres. Pārdomā šādus jautājumus:
Kā kļūšana par taisnīgu tēvu vai māti sekmē Dieva ieceri? Kādā veidā tas sagatavo
mūs turpmāk kļūt līdzīgiem mūsu Debesu Tēvam?

Padomā par to, kā darbojas šķēres. Cik
labi darbotos šķēres, ja to asmeņus
atdalītu un tu censtos sagriezt papīru
vai audumu tikai ar vienu asmeni? Kādā
ziņā mēs varam pielīdzināt šķēres vīram
un sievai, kas cenšas iegūt
mūžīgo dzīvi?

Izlasi tālāk doto eldera Deivida A. Bednāra, Divpadsmit apustuļu kvoruma
locekļa, izteikumu, pievēršot vērību tam, kā vīrs un sieva ir radīti, lai strādātu
kopā un iegūtu mūžīgo dzīvi: „Atbilstoši dievišķajai iecerei, vīrietim un sievietei ir
kopā jāpilnveidojas, lai sasniegtu godības pilnību. Savu atšķirīgo raksturu un
spēju dēļ vīrieši un sievietes laulības attiecībās katrs ienes unikālas perspektīvas
un pieredzes. Vīrieši un sievietes sniedz atšķirīgu, taču līdzvērtīgu ieguldījumu,

veicinot saskaņu un vienotību, kas nav sasniedzama nekādā citādākā veidā. Vīrietis papildina un
pilnveido sievieti, un sieviete papildina un pilnveido vīrieti, kopā mācoties, savstarpēji stiprinot
un svētot viens otru” („Marriage Is Essential to His Eternal Plan”, Ensign, 2006. g. jūn.,
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83.–84. lpp.).

2. Savā studiju dienasgrāmatā uzskaiti dažas atšķirīgas sieviešu un
vīriešu iezīmes un pienākumus, kas atbalsta un stiprina viens

otru ģimenē.

Izklāstā „Ģimene — vēstījums pasaulei” Augstākais prezidijs un Divpadsmit apustuļu kvorums ir
paziņojis: „Saskaņā ar dievišķo ieceri, tēvam ir jāvada ģimene mīlestībā un taisnīgumā, gādājot
par ģimenes laicīgo vajadzību nodrošināšanu, kā arī tās drošību. Mātes galvenokārt ir atbildīgas
par savu bērnu audzināšanu. Pildot šos svētos pienākumus, tēviem un mātēm kā līdzvērtīgiem
partneriem ir jāpalīdz viens otram. Nespēja, nāve vai citi apstākļi var radīt nepieciešamību
pielāgoties [ģimenes] pienākumu veikšanā” (Ensign, 2010. g. nov., 129. lpp.).

3. Padomā par dažādiem uzskatiem attiecībā uz laulībām, kas
atspoguļojas izteikumos, ko izlasīji stundas sākumā. Pēc tam savā

studiju dienasgrāmatā atbildi uz šo jautājumu: Kad esi studējis 1. korintiešiem
11:1–16, ko tu atbildētu cilvēkam, kurš nesaprot laulības nozīmi Dieva iecerē?

1. korintiešiem 11:17–34
Pāvils māca Korintas svētajiem neveidot paviršu attieksmi pret Svēto Vakarēdienu
Kas tev nāk prātā, kad tu izlasi šādus izteicienus?

• „Patiesi garīga pieredze.”

• „Dvēseles atjaunošanās.”

• „Manas Sabata dienas galvenais notikums.”

Pārdomā savu pēdējo Vakarēdiena pieņemšanas pieredzi un apsver, vai šie
izteikumi to raksturo.

Studējot 1. korintiešiem 11:17–34, meklē patiesus principus, kas var palīdzēt tev
padarīt Vakarēdiena pieņemšanu par garīgāku un nozīmīgāku pieredzi.

Laikā, kad dzīvoja Pāvils, Baznīcas locekļi ievēroja priekšrakstu, kas līdzinājās
Pēdējām vakariņām. Laiku pa laikam viņi sapulcējās, lai kopā ēstu un tad pieņemtu
Svēto Vakarēdienu. Apustulis Pāvils nosodīja šīs sanākšanas, jo svētie bija tās
pārvērtuši par ierastām ēdienreizēm, nesaglabājot svētumu, kam ir jābūt
Vakarēdiena pieņemšanas laikā. Džozefa Smita tulkojums padara skaidrāku Pāvila
izteikumu par viņu kopīgo sanākšanu nozīmi: „Kad jūs sanākat kopā vienā vietā,
vai tas nav tamdēļ, lai ieturētu Tā Kunga mielastu? (Džozefa Smita tulkojums,
1. korintiešiem 11:20.)

Lai gan pulcēšanās nolūks bija veicināt sadraudzību un vienotību, tās bieži
pārvērtās par vietu strīdiem. Kā rakstīts 1. korintiešiem 11:17–22, Pāvils nosodīja
strīdus, kas pastāvēja Korintas svēto vidū šo mielastu laikā.

Izlasi 1. korintiešiem 11:23–26, meklējot, ko Pāvils mudināja Baznīcas locekļus
atcerēties attiecībā uz Vakarēdienu.
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Izlasi 1. korintiešiem 11:27–30,
meklējot, kādu brīdinājumu Pāvils
izteica Korintas svētajiem attiecībā uz
Vakarēdienu.

No šiem pantiem mēs mācāmies, ka tie,
kas necienīgi pieņem Svēto
Vakarēdienu, pieņem to sev par
nosodījumu un sodu.

Apstiprinājums šai patiesajai mācībai ir
atrodams Mormona Grāmatā, kur Jēzus Kristus brīdināja: tie, kas pieņem
Vakarēdienu necienīgi, ēd un dzer par sodu savai dvēselei (skat. 3. Nefija 18:29).
Glābējs arī teica priesterības vadītājiem, ka viņiem nav jāļauj pieņemt Vakarēdiens
tiem, kas nav cienīgi (skat. 3. Nefija 18:29). Ja tev ir jautājums par savu cienīgumu,
lai pieņemtu Svēto Vakarēdienu, tev ir jārunā ar savu bīskapu vai draudzes
prezidentu.

1. korintiešiem 11:29 frāze, kas no grieķu valodas iztulkota kā „par sodu”, var tikt
aizstāta ar frāzi „par nosodījumu”. Nosodīšana nozīmē — „tikt tiesātam un atrastam
par vainīgu Dieva priekšā” (Svēto Rakstu ceļvedis, „Nosodīt, nosodīšana”,
scriptures.lds.org). Sodība ir „stāvoklis, kad kāda persona ir apturēta savā attīstībā
un tai ir liegta pieeja Dieva klātbūtnei un Viņa godībai. Sodība pastāv dažādās
pakāpēs. Visi, kas neiegūst celestiālās paaugstināšanas pilnību, kaut kādā mērā būs
ierobežoti savā attīstībā un priekšrocībās, un tādā mērā viņi būs sodīti” (Svēto
Rakstu ceļvedis, „Sodība”, scriptures.lds.org).

Atceries, „lai pieņemtu Svēto Vakarēdienu, jums nav nepieciešams būt pilnīgiem,
taču jūsu sirdī jābūt pazemīguma un grēku nožēlas garam” (Uzticīgi ticībai:
evaņģēlija norādes (2005. g.), 164. lpp.). Ja mēs pieņemam Vakarēdienu, sirdī
nenožēlojot grēkus un bez vēlēšanās atcerēties Glābēju un Viņam sekot, mēs
pieņemam Vakarēdienu necienīgi.

Padomā par to, kāpēc necienīga Vakarēdiena pieņemšana var atnest mūsu
dvēselei sodību.

Izlasi vēlreiz 1. korintiešiem 11:28, meklējot, ko Pāvils ieteica Baznīcas locekļiem
darīt, pieņemot Vakarēdienu. Tu varētu atzīmēt to, ko atrodi.

No šī panta mēs uzzinām, ka mums vajadzētu izvērtēt savu dzīvi, kad mēs
pieņemam Vakarēdienu.

Kādā ziņā, tavuprāt, mums ir jāizvērtē sava dzīve?

Mēs izvērtējam savu dzīvi ne tikai, lai apsvērtu, vai esam cienīgi pieņemt
Vakarēdienu, bet arī lai apdomātu, cik labi mēs cenšamies turēt savas derības ar
Dievu un kā mēs varētu censties nožēlot grēkus un pilnveidoties.

Izlasi tālāk sniegtos izteikumus un padomā, kā tu vari izvērtēt savu dzīvi, pieņemot
Vakarēdienu.
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Prezidents Hovards V. Hanters raksturoja savu Vakarēdiena pieredzi šādi: „Es
vaicāju sev: „Vai es lieku Dievu augstāk par visu citu un ievēroju visus Viņa
baušļus?” Tad sekoja pārdomas un apņemšanās. Slēdzot derību ar To Kungu —
vienmēr ievērot Viņa baušļus —, mēs uzņemamies nopietnas saistības, un arī šo
derību atjaunošana, pieņemot Svēto Vakarēdienu, ir tikpat saistoša.
Svētsvinīgiem pārdomu brīžiem Vakarēdiena pienešanas laikā ir liela nozīme. Tie

ir pašizziņas, pašanalīzes un sevis izvērtēšanas brīži, kad varam gremdēties pārdomās un pieņemt
lēmumus” („Thoughts On the Sacrament”, Ensign, 1977. g. maijs, 25. lpp.).

Teds R. Kalisters, Svētdienas skolas vispārējais prezidents, laikā, kad bija
Septiņdesmito kvoruma loceklis, mācīja, ka Vakarēdiens ir pārdomu un sevis
izvērtēšanas laiks: „Svētais Vakarēdiens ir … pašanalīzes un pašizziņas laiks. …
Vakarēdiens ir ne tikai laiks, kad mēs atceramies Glābēju, bet arī laiks, kad
salīdzinām savu dzīvi ar Dižāko Paraugu [Jēzu Kristu]. Tas ir laiks, kad pārstāt sevi
mānīt; tas ir absolūtās, cēlās patiesības laiks. Visi aizbildinājumi, visa veida

izlikšanās ir jāatliek malā, ļaujot mūsu garam, kāds tas patiesībā ir, sazināties ar mūsu Tēvu caur
Svēto Garu. Šajā brīdī mēs kļūstam paši sev par tiesnešiem, pārdomājot, kāda patiesi ir mūsu
dzīve un kādai tai īstenībā ir jābūt” (The Infinite Atonement (2000. g.), 291. lpp.).

Viens veids, kā pielietot šo principu — izvērtēt savu dzīvi, pieņemot Vakarēdienu
—, ir apsvērt, kādus jautājumus tu varētu apdomāt, sagatavojoties pieņemt
Vakarēdienu. Piemēram, tu varētu jautāt: „Kā es varētu būt labāks Jēzus Kristus
māceklis?” „Kā mana dzīve līdzinās Glābēja dzīves paraugam? Kādā ziņā tā
nelīdzinās?” „Ar kādām vājībām es cīnos, kas neļauj man garīgi augt?” „Ko es
šonedēļ varu izdarīt tādu, lai kļūtu nedaudz labāks?”

Pielieto apgūtās mācības un principus
Tu vari pielietot evaņģēlija doktrīnas un principus, ko esi apguvis, studējot Svētos Rakstus, kad tu
domā, runā un dzīvo saskaņā ar tiem. Pielietojot evaņģēlija mācības un principus savā dzīvē, tu
tiksi svētīts. Piemēram, pielietojot to, ko apguvi par Vakarēdienu no 1. korintiešiem 11. nodaļas,
tu iegūsi dziļāku izpratni un liecību par šo priekšrakstu.

4. Savā studiju dienasgrāmatā pieraksti vēl dažus jautājumus, ko tu
varētu sev uzdot pirms Vakarēdiena un tā pieņemšanas laikā.

5. Savā studiju dienasgrāmatā uzraksti, kā tu labāk sagatavosies savai
nākamajai iespējai pieņemt Svēto Vakarēdienu.

Izvērtējot savu dzīvi pirms Vakarēdiena un tā pieņemšanas laikā, Tas Kungs var
palīdzēt tev uzzināt, kā tu varētu labāk pildīt savas derības un būt to svētību cienīgs,
ko Viņš vēlas tev dāvāt. Apņemies sekot jebkādiem pamudinājumiem, kurus
tu saņem.

1. korintiešiem 11:33–34 mēs lasām papildus norādījumus Korintas svētajiem
attiecībā uz mielastu, ko viņi ēda, kad pulcējās kopā, lai pieņemtu Vakarēdienu.
Viņš teica svētajiem, lai viņi domā cits par citu un izvairās no strīdiem.

22.  DAĻA,  3 .  DIENA

435



6. Savā studiju dienasgrāmatā, zem šīs dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju 1. korintiešiem 11. nodaļu un pabeidzu to (datums).

Papildus jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu skolotāju:
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22. DAĻA: 4. DIENA

1. korintiešiem
12.–14. nodaļa
Ievads
Apustulis Pāvils rakstīja par daudzām Gara dāvanām. Viņš pielīdzināja Baznīcu
fiziskam ķermenim un paskaidroja: gluži tāpat kā ķermenim ir nepieciešama katra
ķermeņa daļa, lai pienācīgi funkcionētu, tāpat katrs Baznīcas loceklis var pielietot
Gara dāvanas, sniedzot savu ieguldījumu un stiprinot Baznīcu. Pāvils ieteica
svētajiem tiekties pēc žēlsirdības un garīgās pravietošanas dāvanas.

1. korintiešiem 12. nodaļa
Pāvils māca par garīgajām dāvanām
Izlasi tālāk sniegtos izteikumus un apvelc to, kurš, tavuprāt, ir visprecīzākais.

• Liecība tiek nopelnīta.

• Liecība ir dāvana.

Paskaidro savu atbildi: ____________________

Studējot 1. korintiešiem 12. nodaļu, meklē principu, kas var tev palīdzēt uzzināt, kā
iegūt stipru personīgo liecību par Jēzu Kristu un Viņa evaņģēliju.

1. korintiešiem 12:1–2 mēs lasām, ka apustulis Pāvils vēlējās mācīt Baznīcas
locekļiem Korintā par garīgajām dāvanām.

Izlasi 1. korintiešiem 12:3, meklējot, kā mēs paši varam uzzināt, ka Jēzus ir Tas
Kungs un Glābējs. Pravietis Džozefs Smits mācīja, ka vārds teikt 1. korintiešiem 12:3
ir jāsaprot kā zināt (skat. History of the Church, 4:602–603).

Balstoties uz to, ko apguvi 1. korintiešiem 12:3, papildini šo patieso mācību: Tikai
caur ____________________ mēs varam saņemt personīgo liecību par to, ka
Jēzus Kristus ir mūsu Glābējs.

Prezidents Dīters F. Uhtdorfs no Augstākā prezidija mācīja par to, ka mums ir
nepieciešams iegūt personīgo liecību:

„Liecība ir pats vērtīgākais, kas mums var piederēt, jo to nevar iegūt tikai ar
loģiku vai saprātu, to nevar iegādāties ar pasaulīgo mantu, to nevar pasniegt kā
dāvanu vai mantot no saviem senčiem. Mēs nevaram paļauties uz citu cilvēku
liecībām. Mums pašiem ir jāzina. Prezidents Gordons B. Hinklijs teica: „Katram
pēdējo dienu svētajam ir pienākums zināt pašam ar neapšaubāmu pārliecību, ka
Jēzus ir augšāmcēlies dzīvā Dieva dzīvais Dēls” („Fear Not to Do Good”, Ensign,

1983. g. maijs, 80. lpp.). …

Mēs saņemam šo liecību, kad Svētais Gars uzrunā mūsos mītošo garu. Šīs liecības pamatā
vienmēr būs ticība Jēzum Kristum un zināšanas par Viņa dievišķo misiju” („Personīgās liecības
spēks” (vispārējās konferences runa), Ensign vai Liahona, 2006. g. nov., 38. lpp.).
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1. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz šādiem
jautājumiem:

a. Kāpēc ir svarīgi saprast, ka liecība par Jēzu Kristu gūstama no Svētā Gara?

b. Kā mēs varam ieaicināt Svēto Garu savā dzīvē un saņemt šo liecību?

Kā rakstīts 1. korintiešiem 12:4–31, Pāvils mācīja svētajiem Korintā, ka pastāv
daudzas garīgās dāvanās, kas dotas, lai sniegtu labumu visiem Debesu Tēva
bērniem un palīdzētu Baznīcas locekļiem savstarpēji kalpot. Gara dāvanas ir
svētības vai spējas, kas ir dotas ar Svēto Garu, un katram Baznīcas loceklim Dievs
dāvā vismaz vienu dāvanu (skat. M&D 46:11). Pāvils salīdzināja Baznīcu ar fizisku
ķermeni. Gluži tāpat kā ķermenim ir nepieciešama katra ķermeņa daļa, lai pienācīgi
funkcionētu, tāpat katrs Baznīcas loceklis var pielietot savas garīgās dāvanas,
sniedzot savu ieguldījumu un stiprinot Baznīcu. Ar šādu nolūku Pāvils ieteica
svētajiem „[dzīties] pēc vislielākajām dāvanām” jeb patiesi censties tās iegūt
(1. korintiešiem 12:31).

1. korintiešiem 13. nodaļa
Pāvils māca to, ka ir svarīgi, lai mums būtu žēlsirdība
Izlasi dotās situācijas un padomā, kādu kaitīgu ietekmi var radīt šāda attieksme un
uzvedība.

• Tevi bieži sakaitina un sanikno brāļa vai māsas uzvedība.

• Kāds klasesbiedrs pret tevi rupji izturas, tāpēc tev šķiet tikai taisnīgi, ka tu pret
viņu izturies tāpat.

• Tu apskaud kāda drauga talantus un sasniegumus.

• Dažreiz tu tenko vai slikti izsakies par citiem jauniešiem savā priesterības
kvorumā vai Jauno sieviešu biedrībā.

Uzstādi mērķus, lai pielietotu to, ko esi apguvis
Mērķu uzstādīšana, lai pielietotu to, ko esi apguvis, palīdzēs tev rīkoties ticībā, mācīties vairāk no
savām studijām un garīgi pilnveidoties. Uzstādot mērķus, tiecies pēc Svētā Gara vadības.
Pārliecinies, ka mērķu sasniegšanai nepieciešama piepūle, kā arī lai tie ir reāli un sasniedzami.
Detalizēti pieraksti, ko tu darīsi, kad tu to plāno darīt un kā tu to plāno darīt. Tad regulāri
pārskati savu progresu.

Studējot 1. korintiešiem 13. nod., meklē patiesās mācības, kuras var palīdzēt tev
izvairīties no attieksmes un uzvedības, kas var sagraut personīgo laimi un pozitīvās
attiecības ar citiem.

Izlasi 1. korintiešiem 13:1–3, meklējot, kādu rakstura iezīmi un Gara dāvanu Pāvils
augstu slavēja.

Žēlsirdība ir „augstākais, cēlākais, spēcīgākais mīlestības veids, nevis vienkārši
pieķeršanās” (Svēto Rakstu ceļvedis, „Žēlsirdība”).

Pievērs šajos pantos uzmanību tam, kā Pāvils raksturo tos, kuriem ir citas garīgās
dāvanas, bet nepiemīt žēlsirdība (skat. arī M&D 88:125).
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Frāzes „skanošs varš” un „šķindošs zvārgulis” 1. pantā ir attiecināmas uz
instrumentiem, kas rada skaļas skaņas. Pēc konteksta 1. korintiešiem 13:1 šīs frāzes
varētu raksturot izteiktos vārdus, kas kļūst tukši un nenozīmīgi, ja runātājs nav tos
paudis ar žēlsirdību.

Pāvils raksturoja žēlsirdību un sniedza tās iezīmes, lai palīdzētu Korintas svētajiem
labāk izprast šo dāvanu. Izlasi 1. korintiešiem 13:4–8, meklējot, kā Pāvils raksturoja
žēlsirdību. Tu varētu atzīmēt to, ko atrodi.

Apdomā šo frāžu, ko varētu būt grūti saprast, skaidrojumus: Žēlsirdības
apzīmējums „lēnprātīga” (4. pantā) raksturo cilvēku, kurš pacietīgi iztur
pārbaudījumus. „Neskauž” (4. pantā) nozīmē, ka cilvēks neapskauž citus.
„Nelielās” (4. pantā) nozīmē, ka cilvēks nav lielīgs. „Nav uzpūtīga” (4. pantā)
nozīmē, ka cilvēks ir pazemīgs. „Neizturas piedauzīgi” (5. pantā) nozīmē, ka cilvēks
nav rupjš vai nevērīgs pret citiem. „Nemeklē savu labumu” (5. pantā) raksturo
cilvēku, kurš pirmajā vietā liek Dievu un citus cilvēkus. „Neskaišas” (5. pantā)
raksturo cilvēku, kuru nav viegli sadusmot. „Tic visu” (7. pantā) raksturo cilvēku,
kas pieņem patiesības pilnību.

Kura dzīve kalpo par piemēru visām šīm žēlsirdības iezīmēm, ko raksturoja Pāvils?

Moronija 7:47 mēs lasām pravieša Mormona mācību, ka „žēlsirdība ir tīrā Kristus
mīlestība”. Tu vari pierakstīt šo definīciju un atsauci līdzās 1. korintiešiem 13:4–8.

2. Izvēlies divus vai trīs žēlsirdības apzīmējumus no 1. korintiešiem
13:4–8. Paskaidro savā studiju dienasgrāmatā, kā tie raksturo Jēzu

Kristu, un sniedz katram apzīmējumam, ko esi izvēlējies, piemēru no
Viņa dzīves.

Viena patiesā mācība, ko mēs varam apgūt no 1. korintiešiem 13:4–8, ir šāda: ja
mēs tieksimies iegūt žēlsirdības garīgo dāvanu, mēs aizvien vairāk
līdzināsimies mūsu Glābējam, Jēzum Kristum.

Ko, tavuprāt, 8. pantā nozīmē izteiciens „[žēlsirdība] nekad nebeidzas”?
____________________

Elders Džefrijs R. Holands, Divpadsmit apustuļu kvoruma loceklis, raksturo vienu
veidu, kā žēlsirdība nekad nebeidzas: „Dzīvē ir sava daļa baiļu un neveiksmju.
Gadās, ka mēs piedzīvojam vilšanos. Dažkārt mūs pieviļ līdzcilvēki, citkārt
ekonomika, uzņēmējdarbība vai valdība. Taču ir viena lieta, kas nepievils mūs ne
tagad, ne mūžībā, — tā ir tīrā Kristus mīlestība” (Christ and the New Covenant
(1997. g.), 337. lpp.).

1. korintiešiem 13:9–12 mēs lasām Pāvila mācību par to, kāpēc atziņas un
pravietošanas dāvana beigās izzudīs. Pāvils pauda savu novērojumu, ka zināšanas,
kas mums ir pieejamas šajā dzīvē, ir nepilnīgas, un to, ka mēs iegūsim pilnīgas
zināšanas mūžībā.

Izlasi 1. korintiešiem 13:13, meklējot, kuras trīs Gara dāvanas, saskaņā ar to, ko
mācīja Pāvils, paliks jeb nemainīsies.
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Balstoties uz 1. korintiešiem 13:13, papildini šo patieso mācību:
____________________ ir lielākā Gara dāvana.

Kāpēc, tavuprāt, žēlsirdība ir lielākā Gara dāvana? ____________________

Kā rakstīts 1. korintiešiem 14:1, Pāvils sniedza svētajiem padomu — dzīties pēc
žēlsirdības. Izlasi Moronija 7:48, meklējot, ko Mormons mācīja saviem ļaudīm darīt,
lai iegūtu žēlsirdības dāvanu.

Kā mēs varam iegūt šo un citas garīgās dāvanas? Saskaņā ar Mormona vārdiem,
kam Debesu Tēvs dāvā žēlsirdības dāvanu?

3. Savā studiju dienasgrāmatā atbildi uz jautājumiem:

a. Kā žēlsirdība, kas mums piemīt, uzlabo mūsu attiecības ģimenē, ar
draugiem un vienaudžiem?

b. Kad esi novērojis žēlsirdību kāda cilvēka attieksmē pret sevi vai citiem
cilvēkiem?

c. Kuras žēlsirdības iezīmes, kas uzskaitītas 1. korintiešiem 13:4–7, tev šķiet
visgrūtāk izpildāmas? Kāpēc? Uzraksti mērķi attiecībā uz to, kā tu centīsies
iemantot žēlsirdības dāvanu.

1. korintiešiem 14. nodaļa
Pāvils māca, ka pravietošanas dāvana ir lielāka par dāvanu runāt mēlēs
1. korintiešiem 14:1–3 Pāvils sniedza svētajiem padomu — tiekties pēc
pravietošanas dāvanas. Viņš teica, ka pravietošanas dāvana vairāk iedvesmo un
sniedz citiem lielāku vadību nekā dāvana — runāt mēlēs.

„Pravietojums sastāv no dievišķīgi iedvesmotiem vārdiem jeb rakstiem, ko cilvēks saņem caur
atklāsmi no Svētā Gara. Liecība par Jēzu ir pravietojuma gars (Jāņa atkl. 19:10). … Kad kāds
cilvēks pravieto, tas runā vai raksta to, ko Dievs grib, lai viņš zinātu, savam paša labumam vai
citu labumam” (Svēto Rakstu ceļvedis, „Pravietojums, pravietot”, scriptures.lds.org).

No 1. korintiešiem 4:1–3 mēs uzzinām, ka, mācot un liecinot saskaņā ar
iedvesmu, mēs varam pacilāt un iedvesmot citus. Viens veids, kā mēs varam
pamudināt citus (skat. 3. pantā), ir viņus iedrošinot.

Padomā, kad kāda cilvēka mācīšana vai liecība ir tev sniegusi vadību, tevi
iedrošinājusi vai mierinājusi.

1. korintiešiem 14:4–40 Pāvils brīdināja Korintas svētos par dāvanu — runāt mēlēs.
Viņa brīdinājums bija šāds: ja šo dāvanu pielieto neatbilstoši, tad tā nespēs celt
Baznīcu un novērsīs Baznīcas locekļu uzmanību no tiekšanās pēc labākām
garīgajām dāvanām. Pāvils arī mācīja, ka „Dievs nav nekārtības … Dievs”
(1. korintiešiem 14:33) un to, ka Baznīcā visam ir jānotiek noteiktā kārtībā.

4. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, zem šīs dienas
uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju 1. korintiešiem 12.–14. nodaļu un pabeidzu to (datums).
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Papildus jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu skolotāju:

22.  DAĻA,  4 .  DIENA

441



23. DAĻA: 1. DIENA

1. korintiešiem 15:1–29
Ievads
Apustulis Pāvils uzzināja, ka daži Baznīcas locekļi Korintā mācīja, ka neesot mirušo
augšāmcelšanās. Viņš liecināja, ka Jēzus Kristus augšāmcēlās, un paskaidroja, ka
augšāmcelšanās ir paredzēta visiem Debesu Tēva bērniem.

1. korintiešiem 15:1–10
Pāvils sniedz pierādījumus tam, ka Jēzus Kristus augšāmcēlās

Izlasi šo prezidenta Tomasa S. Monsona izteikumu: „Mani brāļi un māsas, mēs
smejamies, mēs raudam, mēs strādājam, mēs spēlējamies, mēs mīlam, mēs
dzīvojam. Bet jāmirst mums būs visiem. Nāve ir mūsu pasaulīgais mantojums.
Ikvienam ir jāiziet tai cauri. Nāve paņem krietni gados esošos, nogurušos un
slimos. Tā apciemo jauniešus, kamēr tiem vēl ir lielas cerības un priekšā lieliska
nākotne. Pat mazi bērni nav pasargāti no nāves. Apustuļa Pāvila vārdiem runājot:

„Un, kā cilvēkiem nolemts vienreiz mirt.” [Ebrejiem 9:27]” („Es zinu, mans Glābējs ir dzīvs!”
(vispārējās konferences runa), Ensign vai Liahona, 2007. g. maijs, 24. lpp.).

Atsauc atmiņā savas domas un sajūtas, kad nomira kāds pazīstams cilvēks.

Studējot 1. korintiešiem 15:1–29, meklē principus, kas tev var palīdzēt, kad nomirst
kāds pazīstams cilvēks.

Savas vēstules noslēgumā, ko apustulis Pāvils rakstīja Korintas svētajiem, viņš
runāja par maldīgu priekšstatu, ko mācīja daži Baznīcas locekļi. Izlasi
1. korintiešiem 15:12, meklējot, kāds maldīgs priekšstats tika mācīts.

Kāpēc, tavuprāt, Pāvils bija uztraucies par šo maldu priekšstatu?
____________________

Izlasi 1. korintiešiem 15:3–8, meklējot, ko Pāvils uzrakstīja, lai palīdzētu Baznīcas
locekļiem saprast Glābēja augšāmcelšanās īstenumu. (Ņem vērā, ka Kēfs ir vēl
viens apustuļa Pētera vārds.)

No šiem pantiem mēs varam mācīties, ka apustuļi liecina par to, ka Jēzus
Kristus mira par mūsu grēkiem un augšāmcēlās no mirušajiem. (Tu varētu
atzīmēt vai pierakstīt šo principu savos Svētajos Rakstos.)

Prezidents Monsons dalījās šādā liecībā: „No visas manas sirds un dvēseles
dziļumiem, es paceļu savu balsi liecībā kā īpašs liecinieks un paziņoju, ka Dievs
dzīvo. Jēzus ir Viņa Dēls, vienīgais Tēva Vienpiedzimušais miesā. Viņš ir mūsu
Glābējs, Viņš ir mūsu starpnieks ar Tēvu. Viņš bija tas, kurš mira pie krusta, lai
izpirktu mūsu grēkus. Viņš kļuva par pirmo no mirušajiem, kurš augšāmcēlies.
Pateicoties tam, ka Viņš mira, visi atkal varēs dzīvot. „Lai sirds man līksmot

nepārstāj, Zinu es — ir dzīvs mans Pestītājs!” [„Es zinu — dzīvs mans Pestītājs”, Garīgās
dziesmas, nr. 75]. Lai visa pasaule to zina un dzīvo ar šīm zināšanām” („Es zinu, mans Glābējs ir
dzīvs!” (vispārējās konferences runa), 25. lpp.).
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Apdomā, kā apustuļu liecības par Jēzus Kristus augšāmcelšanos ir palīdzējušas tev
stiprināt savu ticību Glābējam un tam, ka Viņš patiesi augšāmcēlās.

1. korintiešiem 15:11–29
Pāvils izskaidro mācību par augšāmcelšanos
Kā rakstīts 1. korintiešiem 15:11–15, apustulis Pāvils izjautāja, kāpēc Korintas svētie
sāka apšaubīt augšāmcelšanās īstenumu. Viņš sprieda: ja nav mirušo
augšāmcelšanās, tad arī Jēzus Kristus nav augšāmcēlies. Un, ja Jēzus Kristus nav
augšāmcēlies no mirušajiem, tad visi Viņa augšāmcelšanās liecinieki bija nepatiesi
un nav jēgas sludināt evaņģēliju.

Pravietis Džozefs Smits mācīja: „Mūsu reliģijas pamatprincipi ir apustuļu un
praviešu liecības par Jēzu Kristu — ka Viņš nomira, tika apglabāts un trešajā
dienā augšāmcēlās, un uzkāpa Debesīs; un viss pārējais, kas attiecas uz mūsu
reliģiju, tam ir tikai papildinājumi.” (Baznīcas prezidentu mācības: Džozefs Smits
(2010. g.), 50. lpp.; papildinājumi ir pielikums kaut kam lielākam).

1. Pārzīmē šo tabulu savā studiju dienasgrāmatā: Pēc tam izlasi
tabulas kreisajā ailē minēto rakstvietu, meklējot, kā pabeigt teikumu

tabulas labajā ailē. Tad pabeidz šo teikumu savā studiju dienasgrāmatā.

Pievērs uzmanību vārdam pirmais 1. korintiešiem 15:20. Jēzus Kristus bija
pirmais, kurš augšāmcēlās. (Ņem vērā, ka 1. korintiešiem 15:20–22 ir prasmīgi
pārzināmā rakstvieta. Tu vari to kaut kā īpaši atzīmēt, lai pēcāk viegli varētu
atrast.)

1. korintiešiem 15:16–19 Ja Jēzus nebūtu augšāmcēlies no mirušajiem, tad …

1. korintiešiem 15:20–22 Tā kā Jēzus augšāmcēlās no mirušajiem, tad …

Izlasi Pāvila izteikumu 1. korintiešiem 15:19. „Ja mēs tikai šinī dzīvē vien ceram uz
Kristu, tad esam visnožēlojamākie cilvēki.” Viens patiess princips, ko varam
mācīties no Pāvila liecības 20.–22. pantā, ir šāds: pateicoties tam, ka Jēzus Kristus
augšāmcēlās, mēs varam iegūt cerību.

2. Savā studiju dienasgrāmatā uzraksti, kā Jēzus Kristus
augšāmcelšanās var nest tev cerību, kad nomirst kāds pazīstams

cilvēks vai tad, kad tevi māc bailes par savu nenovēršamo nāvi.

3. Izpildi vienu vai abus uzdevumus savā studiju dienasgrāmatā:

a. Uzraksti savu liecību par augšāmcelšanās īstenumu un tās nozīmīgumu
Debesu Tēva glābšanas iecerē. Tu varētu dalīties savā liecībā par
augšāmcelšanos ar kādu cilvēku.

b. Palūdz vecākam, draugam vai Baznīcas vadītājam dalīties ar tevi savā liecībā
par augšāmcelšanos. Uzraksti, ko tu uzzināji vai sajuti, klausoties šajā
liecībā.
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Kā rakstīts 1. korintiešiem 15:23–24, Pāvils mācīja, ka ikviens tiks augšāmcelts savā
kārtā. Jēzus Kristus augšāmcēlās pirmais, un viņa uzticīgie sekotāji augšāmcelsies
nākamie. Mācībā un Derībās ir mācīts, ka šie uzticīgie sekotāji iemantos celestiālo
godību (skat. M&D 76:50–70; 88:97–98). Tie, kas nav drosmīgi Jēzus Kristus liecībā,
un tie, kas ir ļauni, tiks augšāmcelti vēlāk (skat. M&D 76:71–86; 88:99–101). Pāvils
arī mācīja, ka galā (Tūkstošgades laikā) Jēzus Kristus „[nodos] valstību” Debesu
Tēvam pēc tam, kad būs iznīcinājis visa veida Zemes (jeb pasaules) „varu un spēku”
(1. korintiešiem 15:24).

Izlasi 1. korintiešiem 15:25–26, meklējot, ko Pāvils mācīja attiecībā uz to, kas notiks
ar Jēzus Kristus ienaidniekiem Tūkstošgades laikā.

Pievērs uzmanību tam, kas būs pēdējais ienaidnieks, ko Jēzus Kristus iznīcinās.
Kāpēc nāvi var uzskatīt par ienaidnieku Jēzus Kristus un Debesu Tēva iecerei?
(Skat. Mozus gr. 1:39.) ____________________

Izlasi 1. korintiešiem 15:29, meklējot, kādus priekšrakstus Korintas svētie veica.

Rezumē saviem vārdiem lūgumu, ko Pāvils izteica svētajiem attiecībā uz viņu
dalību kristībās par mirušajiem. ____________________

Viena patiesā mācība, ko mēs uzzinām no 1. korintiešiem 15:29, ir šāda: tie, kas
nomira nekristīti, var saņemt šo nepieciešamo priekšrakstu.

Prezidents Gordons B. Hinklijs paskaidroja, ka tempļi ir simbols tam, ka mēs
ticam augšāmcelšanai: „Katrs templis, liels vai mazs, vecs vai jauns, ir mūsu
liecības izpausme, ka aizkapa dzīve ir patiesa un tikpat nešaubīga, kā mirstīgā
dzīve. Nebūtu vajadzība pēc tempļiem, ja cilvēka gars un dvēsele nebūtu mūžīgi.
Katrs šajos svētajos namos izpildīts priekšraksts ir ar sekām mūžībā” („This
Peaceful House of God”, Ensign, 1993. maijs, 74. lpp.).
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Peisonas Jūtas templis

Ja tu dzīvo tempļa tuvumā, padomā par
kādu reizi, kad kristījies mirušo labā vai
gatavoji savu senču vārdus, lai nogādātu
tos templī. Kādas jūtas tevi pārņēma,
gatavojot vārdus vai veicot templī viņu
labā priekšrakstus? Ja tu nedzīvo tempļa
tuvumā, padomā, ko tu varētu darīt, lai
palīdzētu mirušo glābšanas darbā.

4. Savā Svēto Rakstu
studiju dienasgrāmatā

atbildi uz jautājumu: Kā tu vari vēl
centīgāk piedalīties ģimenes
vēstures un tempļa darbā, un kā,
tavuprāt, piedaloties tu stiprināsi
savu liecību par augšāmcelšanos?

Uzraksti uz papīra lapas personīgo
mērķi attiecībā uz to, kā tu vari labāk
piedalīties ģimenes vēstures un tempļa
darbā. Novieto šo papīra lapu tādā
vietā, kur tā atgādinās tev par šo mērķi.

Prasmīgi pārzināmā rakstvieta — 1. korintiešiem
15:20–22

5. Iegaumējot šo prasmīgi pārzināmo rakstvietu (1. korintiešiem
15:20–22), tu spēsi rast vārdus un gūt izpratni, kas palīdzēs tev

mācīt augšāmcelšanās mācību citiem. Atvēli nedaudz laika, iegaumējot
22. pantu, un tad nodeklamē to, neskatoties savos Svētajos Rakstos. Dari tāpat
ar 21. pantu, nodeklamē 21.–22. pantu; un tad rīkojies tāpat ar 20. pantu,
nodeklamē visus trīs pantus pareizā secībā. Noslēgumā pacenties uzrakstīt šo
prasmīgi pārzināmo rakstvietu no galvas savā studiju dienasgrāmatā.

6. Savā studiju dienasgrāmatā, zem šīs dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju 1. korintiešiem 15:1–29 un to pabeidzu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu skolotāju:
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23. DAĻA, 2. DIENA

1. korintiešiem
15:30 – 16:24
Ievads
Apustulis Pāvils turpināja mācīt Baznīcas locekļus Korintā par augšāmcelšanos.
Viņš priecājās par Jēzus Kristus uzvaru pār nāvi. Pāvils arī mudināja Baznīcas
locekļus Korintā sniegt dāsnus ziedojumus nabadzīgajiem svētajiem, kas dzīvoja
Jeruzālemē.

Uzsākot studijas, lūdz
Patiesa lūgšana palīdz saskaņot mūsu gribu ar Dieva gribu un tā ieaicina Svēto Garu mūsu dzīvē.
Izveido ieradumu — lūgt pirms Svēto Rakstu un šī semināra kursa stundu studēšanas.

1. korintiešiem 15:30–52
Pāvils māca par augšāmcelšanos
Vai tu kādreiz esi domājis, kāda būtu tava dzīve, ja tu neticētu dzīvei pēc nāves? Kā
cilvēki izvēlētos dzīvot, ja viņi neticētu, ka pēc savas nāves turpinās dzīvot?
____________________

1. korintiešiem 15:1–29 mēs uzzinām, ka apustulis Pāvils izlaboja dažu Korintas
svēto maldīgos uzskatus par to, ka mirušo augšāmcelšanās nepastāv.
1. korintiešiem 15:30–34 mēs lasām, ka Pāvils lūdza svētajiem apdomāt, kādēļ gan
cilvēks, kurš tic Jēzum Kristum, paciestu vajāšanas un riskētu ar savu dzīvību, ja
nepastāvētu augšāmcelšanās. Viņš arī brīdināja svētos, lai viņi netic to cilvēku
vārdiem, kas saka: „Ēdīsim un dzersim, jo rīt mēs mirsim” (1. korintiešiem 15:32),
tāpēc ka tie pauž maldu uzskatus, ka mēs varam darīt to, ko vēlamies, jo dzīve pēc
nāves nepastāv, un tādēļ nepastāv arī dievišķā tiesa.

Tā kā augšāmcelšanās ir reāla, kādēļ šādu uzskatu pieņemšana varētu būt bīstama?

Studējot 1. korintiešiem 15. nod. atlikušo daļu, meklē patiesus principus, kas var
palīdzēt tev saprast, kā zināšanas par augšāmcelšanos var ietekmēt tavas izvēles
mirstīgajā dzīvē.

Izlasi 1. korintiešiem 15:35, meklējot, kādi jautājumi cilvēkiem varētu rasties par
augšāmcelšanos.

1. korintiešiem 15:36–38 mēs uzzinām, ka Pāvils palīdzēja atbildēt uz šiem
jautājumiem ar līdzību par sēklu, kas simbolizē mirstīgo ķermeni, proti, ka pēc
nāves un apglabāšanas zem zemes tas augšāmcelsies.
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Padomā, kā tu raksturotu to, cik daudz
gaismas sniedz saule, salīdzinot ar to,
cik daudz gaismas dāvā mēness. Kāda ir
mēness gaisma, salīdzinot ar gaismu, ko
dāvā zvaigznes?

Izlasi 1. korintiešiem 15:39–42,
meklējot, kā Pāvils salīdzināja saules, mēness un zvaigžņu dāvāto gaismu,
paskaidrojot, kā atšķirsies augšāmceltie ķermeņi. Izlasi arī Džozefa Smita
tulkojumu 1. korintiešiem 15:40 (Svēto Rakstu ceļvedī ). Šajā kontekstā vārds godība
var tikt attiecināms uz gaismu, krāšņumu vai spožumu. (Ņem vērā, ka
1. korintiešiem 15:40–42 ir prasmīgi pārzināmā rakstvieta. Tu vari to kaut kā īpaši
atzīmēt, lai pēcāk viegli varētu atrast.)

Viena patiesā mācība, ko šajos pantos māca apustulis Pāvils, ir šāda:
augšāmceltajiem ķermeņiem būs dažādas godības pakāpes. Citiem vārdiem
sakot, dažiem augšāmceltajiem ķermeņiem, salīdzinājumā ar citiem, piemitīs lielāks
krāšņums un spozme.

Izlasi tālāk doto prezidenta Džozefa Fīldinga Smita izteikumu, meklējot, kā cita no
citas atšķirsies dažādās augšāmcelto ķermeņu godības. (Ņem vērā, kad prezidents
Smits minēja „celestiālos ķermeņus”, viņš runāja par tiem, kas celestiālajā valstībā
iegūs augstāko godības pakāpi (skat. M&D 131:1–4).)

„Augšāmcelšanās laikā pastāvēs dažāda veida ķermeņi, viņi visi nebūs vienādi.
Ķermenis, kādu saņems cilvēks, noteiks viņa vietu nākamajā dzīvē. Pastāvēs
celestiālie ķermeņi, terestriālie ķermeņi un telestiālie ķermeņi. …

… Daži iegūs celestiālos ķermeņus ar visu paaugstināšanas spēku un mūžīgo
pieaugumu. Šie ķermeņi spīdēs kā saule, gluži kā spīd mūsu Glābēja ķermenis. …
Tie, kuri ieies terestriālajā valstībā iegūs terestriālos ķermeņus, un viņi nespīdēs

kā saule, taču viņi būs krāšņāki par to ķermeņiem, kas saņems telestiālo godību” (Doctrines of
Salvation, apk. Brūss R. Makonkijs, 3. sēj. [1954–1956], 2:286–287).

Pievērs uzmanību tam, ka prezidents Smits paskaidroja: godība vai ķermenis, ko
mēs saņemsim augšāmcelšanās laikā, noteiks valstību, kurā mēs dzīvosim.

„Paaugstināšanas spēks”, par ko runāja
prezidents Smits, attiecas uz spēju
dzīvot tādu dzīvi, kādu dzīvo Dievs, un
„mūžīgais pieaugums” ir spēja —
turpināt radīt bērnus mūžībā. Šīs
svētības ir pieejamas tikai tiem, kas ir
paaugstināti celestiālās valstības
augstākajā pakāpē (skat. M&D 131:1–4;
132:19–20).

Izlasi Mācības un Derību 88:21–22,
meklējot, kas mums ir jādara, lai
augšāmcelšanās laikā saņemtu celestiālu ķermeni. „Pakļauties celestiālās valstības
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likumam” (22. pants) nozīmē — saņemt visus priekšrakstus un turēt visas derības,
kas nepieciešamas, lai ieietu celestiālajā valstībā.

1. Savā studiju dienasgrāmatā pieraksti, kā zināšanas par godību un
svētībām, kas ir pieejamas tikai augšāmceltajām būtnēm celestiālās

valstības augstākajā pakāpē, var ietekmēt izvēles, ko cilvēks veic
mirstīgajā dzīvē.

Kā rakstīts 1. korintiešiem 15:42–52, Pāvils tālāk paskaidroja, kāds būs
augšāmceltais ķermenis. Viņš apzīmēja mirstīgo ķermeni ar vārdiem — „dabiskais”
(44., 46. pants) un iznīcīgs, un viņš apzīmēja augšāmcelto ķermeni ar vārdiem —
„garīgais” (44., 46. pants) un „neiznīcīgs” (52. pants).

Rakstvietu prasmīga pārzināšana — 1. korintiešiem
15:40–42

2. Māci kādam ģimenes loceklim vai draugam, ko esi apguvis par
augšāmcelto ķermeņu atšķirībām. Mācot izmanto prasmīgi

pārzināmo rakstvietu (1. korintiešiem 15:40–42). Pēc tam, kad būsi mācījis,
palūdz šim cilvēkam papildināt to, ko tu esi viņam mācījis. Dalies savā liecībā
par augšāmcelšanos ar šo cilvēku, kuru biji mācījis. Uzraksti savā studiju
dienasgrāmatā, ko tu mācījies no šīs pieredzes.

1. korintiešiem 15:53–58
Pāvils priecājās par Jēzus Kristus uzvaru pār nāvi
Apvelc stāvokli, kuru tu vēlētos pieredzēt:

Slimība Izsalkums Sāpes

Bez slimības Bez izsalkuma Bez sāpēm

Izlasi 1. korintiešiem 15:53, meklējot, kādu mācību Pāvils sniedza attiecībā uz mūsu
ķermeņa stāvokli, kad mēs tapsim augšāmcelti.

No šī panta mēs uzzinām, ka mēs tiksim augšāmcelti neiznīcīgā un nemirstīgā
stāvoklī. Mūsu augšāmceltais ķermenis būs neiznīcīgs, tas nozīmē, ka tas nekad
nemirs un nepiedzīvos slimības vai sāpes. Šīs zināšanas palīdz mums saprast, ka
mūsu cerība par krāšņo augšāmcelšanos „aprīs” mūsu raizes par nāvi
(1. korintiešiem 15:54).

Padomā par gadījumu, kad tev vai kādam pazīstamam cilvēkam iedzēla kukainis.
Kāds, tavuprāt, ir vissāpīgākais dzēliens?

Izlasi 1. korintiešiem 15:54–55, meklējot, kam, saskaņā ar Pāvila vārdiem, vairs nav
dzeloņa.

Kādā ziņā fiziskā nāve var mums „iedzelt” vai šķist tāda, kas mūs uzvar?

Kā fiziskās nāves dzelonis caur Jēzu Kristu ir ticis „aprīts uzvarā” (1. korintiešiem
15:54)?
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Viens patiess princips, ko varam mācīties no šiem pantiem, ir šāds: pateicoties
Jēzus Kristus augšāmcelšanās brīnumam, fiziskā nāve nevar mūs uzvarēt.

Izlasi 1. korintiešiem 15:56, meklējot, kāds dzelonis var joprojām palikt — pat
pēc nāves.

Izlasi 1. korintiešiem 15:57–58, meklējot, kas, saskaņā ar Pāvila vārdiem, var
paņemt nāves dzeloni prom.

Jēzus Kristus uzvara ir Viņa īstenotā Izpirkšana, caur kuru Viņš pārvarēja gan grēku,
gan fizisko nāvi. Saskaņā ar 58. pantu, ko Pāvils aicina savus lasītājus darīt tamdēļ,
ka Jēzus Kristus uzvarēja nāvi?

Viena patiesā mācība, ko mēs varam apgūt no 1. korintiešiem 15:56–58, ir šāda: Ja
mēs nelokāmi un nesatricināmi dzīvojam saskaņā ar evaņģēliju, nāves
dzelonis, ko veido grēks, caur Jēzus Kristus īstenoto Izpirkšanu tiek
paņemts prom.

3. Savā studiju dienasgrāmatā atbildi uz jautājumiem:

a. Ko nozīmē — būt nelokāmiem un nesatricināmiem, dzīvojot saskaņā ar
evaņģēliju?

b. Kāda loma ir grēku nožēlošanai tajā, lai mēs būtu nelokāmi un
nesatricināmi?

4. 1. korintiešiem 15:30–58 mēs lasām apustuļa Pāvila mācības par
augšāmcelšanos un viņa iebildumus pret to cilvēku filozofiju, kuri

māca, ka augšāmcelšanās nepastāv. Viņi ticēja, ka mēs varam darīt visu, ko
vēlamies, jo „rīt mēs mirsim” (1. korintiešiem 15:32), un, tā kā viņi ticēja, ka
augšāmcelšanās nepastāv, viņi bija arī pārliecināti, ka nebūs tiesas. Savā studiju
dienasgrāmatā, pielietojot šajā stundā iegūtās zināšanas, paskaidro, kāpēc šī
mācība nav patiesa.

Padomā, kā tu vari dzīvot vēl taisnīgāk, lai nāves dzelonis varētu tikt paņemts prom
un tu nākotnē varētu iegūt krāšņu augšāmcelšanos. Uzraksti mērķi — kā tu vari būt
vēl nelokāmāks un nesatricināmāks, dzīvojot saskaņā ar evaņģēliju. Tu vari dalīties
pierakstītajā ar kādu, kas, tavuprāt, varētu gūt labumu no tā, ka dzirdēs tavu liecību.

1. korintiešiem 16. nodaļa
Pāvils sarīko līdzekļu vākšanu nabadzīgajiem svētajiem, kas dzīvo Jeruzālemē
1. korintiešiem 16:1–24 mēs lasām, ka apustulis Pāvils norādīja Korintas svētajiem,
ka viņiem ir jāpalīdz parūpēties par svētajiem Jeruzālemē, ka viņiem ir jāstāv ticībā
(13. pants) un ka viss viņiem jādara ar žēlsirdību (14. pants).

5. Savā studiju dienasgrāmatā, zem šīs dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju 1. korintiešiem 15:30 – 16:24 un pabeidzu to (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu skolotāju:

23.  DAĻA,  2 .  DIENA

449



Ievads 2. vēst. korintiešiem
Kādēļ studēt šo grāmatu?
Šī apustuļa Pāvila vēstule Baznīcas locekļiem Korintā ir plaši pazīstama, pateicoties
tās tēmām — kā gūt mierinājumu ciešanu laikā, spēku vājuma brīžos (ko ar savu
piemēru parādīja pats Pāvils) un kā atšķirt patiesos skolotājus no viltus. Pāvila
paraugs un mācības, kas pierakstītas 2. korintiešiem, var tevi iedvesmot palikt
patiesam un uzticīgam mūžīgajām derībām, ko tu esi noslēdzis ar Dievu, Mūžīgo
Tēvu, par spīti jebkādiem apstākļiem un sekām.

Kas sarakstīja šo grāmatu?
Pāvils sarakstīja šo vēstuli Korintas svētajiem (skat. 2. korintiešiem 1:1).

Kad un kur šī grāmata tika sarakstīta?
Neilgi pēc tam, kad Pāvils bija sarakstījis 1. vēstuli korintiešiem, nemiernieki Efezā
sacēlās pret viņa mācībām (skat. Apustuļu darbi 19:23–41), un viņš devās prom uz
Maķedoniju (skat. Apustuļu darbi 20:1; 2. korintiešiem 2:13; 7:5). 2. vēst.
korintiešiem viņš, visdrīzāk, sarakstīja, atrodoties Maķedonijā, visticamāk, ap
55.–57. g. pēc. Kr. (Skat. Svēto Rakstu ceļvedis, „Pāvila vēstules”; scriptures.lds.org).

Kam un kādēļ šī grāmata tika sarakstīta?
Vēstule, ko mēs pazīstam kā 2. korintiešiem, tika sarakstīta Baznīcas locekļiem
Korintā. Kad Pāvils atradās savā trešajā misionāru ceļojumā Maķedonijā, Tits viņam
atnesa ziņas no Korintas par iepriekšējo Pāvila vēstuli, ko tās zemes svētie bija
atsaucīgi uzņēmuši (skat. 2. korintiešiem 7:6–13). Baznīcas draudze Korintā
piedzīvoja izaugsmi, taču Pāvils arī uzzināja, ka viltus skolotāji tur sagroza skaidrās
Kristus mācības. Kādu laiku pēc Pāvila pirmā un, iespējams, otrā Korintas
apmeklējuma (skat. 2. korintiešiem 1:15–16), kurā viņš pamācīja dažus svētos (skat.
2. korintiešiem 2:1; 12:21), bija ieradušies priesteri no Jeruzālemes un sāka
svētajiem mācīt, kā pārņemt jūdu paražas, kas bija pretēji tam, ko mācīja Pāvils.
Lielākā daļa 2. vēst. korintiešiem ir vērsta uz problēmām, ko radīja šie viltus
skolotāji.

Pāvils savā vēstulē uzrunāja abas cilvēku grupas — gan tos, kuri vēlējās uzzināt
vairāk (skat. 2. korintiešiem 1.–9. nod.), gan tos, kuri nevēlējās pieņemt viņa
mācības (skat. 2. korintiešiem 10.–13. nod.). Kopumā vēstules teksts atklāj vairākus
mērķus, kādēļ tā tika rakstīta:

• Lai paustu pateicību un stiprinātu tos svētos, kuri uzņēma viņa iepriekšējo
vēstuli ar labvēlību.

• Lai brīdinātu par viltus skolotājiem, kas sagrozīja skaidrās Kristus mācības.

• Lai aizstāvētu savu personību un savas, Jēzus Kristus apustuļa, pilnvaras (skat.
2. korintiešiem 10.–13. nod.).

• Lai mudinātu Korintas svētos sniegt dāsnus finansiālus ziedojumus nabadzībā
nonākušajiem svētajiem Jeruzālemē (skat. 2. korintiešiem 8.–9. nod.)
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Kādas ir šīs grāmatas raksturiezīmes?
Lai gan lielākā daļa Pāvila vēstuļu koncentrējas uz doktrīnu, šīs vēstules lielākoties
uzsver Pāvila attiecības ar Korintas svētajiem un viņa mīlestību un rūpes par tiem.
Kaut gan Pāvils stingri pauda pretestību kritiķiem, viscaur 2. vēst. korintiešiem mēs
redzam viņu kā iejūtīgu priesterības vadītāju, kam rūp svēto laime un labklājība.
Viņš arī nedaudz dalījās savas dzīves autobiogrāfijā un rakstīja par savu „dzeloni
miesā” (2. korintiešiem 12:7).

Svētajā pieredzē, kas pierakstīta 2. korintiešiem 12:2–4, Pāvils raksturoja sevi kā
„cilvēku iekš Kristus”, kurš ticis „aizrauts trešajās debesīs” un redzēja, un dzirdēja
neizsakāmas lietas. Šo vīziju — līdz ar viņa iepriekšējo mācību par augšāmcelto
ķermeņu atšķirību pēc savas godības — (skat. 1. korintiešiem 15:35–44) var uzskatīt
par līdzību no Bībeles tai vīzijai, kas pierakstīta Mācības un Derību 76. nodaļā.

Satura izklāsts
2. korintiešiem 1.–5. nodaļa. Pāvils liecina par to, ka Dievs mierina Savus bērnus
visās to nelaimēs. Viņš skubina svētos mīlēt un piedot cits citam. Evaņģēlijs un Tā
Kunga Gara darbi ir daudz brīnišķīgāki par Mozus bauslības vēstuli. Pāvils
iedrošina savus lasītājus viņu nelaimju brīžos un atgādina par Dieva mīlestības un
godības mūžīgo dabu. Viņš palīdz lasītājiem saprast, kāpēc viņiem ir nepieciešams
tapt samierinātiem ar Dievu caur Jēzus Kristus veikto Izpirkšanu.

2. korintiešiem 6.–13. nodaļa. Saskaroties ar viltus skolotāju kritiku un pretestību,
Pāvils aizstāv savu, patiesā Tā Kunga kalpa, lomu un aicina savus lasītājus būt
atšķirtiem no pasaules. Viņš māca par „dievišķām skumjām” (skat. 2. korintiešiem
7:10). Pāvils izsaka pateicību Korintas svētajiem par ziedojumiem nabadzīgajiem
Jeruzālemē un mudina viņus turpināt dāsni dāvāt. Viņš velta stingrus vārdus
attiecībā uz „viltus apustuļiem” (2. korintiešiem 11:13). Viņš gavilē Tai Kungā un
dalās biogrāfiskā ieskatā par savām ciešanām un ticību Jēzum Kristum. Viņš raksta
par to, ka vīzijā redzēja trešās debesis, un viņš aicina svētos izvērtēt sevi un pierādīt
savu uzticību.

2. KORINTIEŠIEM
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23. DAĻA: 3. DIENA

2. korintiešiem 1.–3. nodaļa
Ievads
Apustulis Pāvils rakstīja svētajiem Korintā un paskaidroja, kā viņi spēs citus
mierināt. Viņš arī skubināja viņus piedot savas draudzes grēciniekam. Pāvils mācīja
svētajiem: ja viņi griezīsies pie Tā Kunga, viņi vairāk līdzināsies Dievam.

2. korintiešiem 1. nodaļa
Pāvils māca Korintas svētajiem, kā mierināt citus
Padomā, kad kāds tev pazīstams cilvēks pieredzēja grūtu pārbaudījumu vai izjuta
bēdas. Ko tu darīji, lai viņam palīdzētu? ____________________

Vai tu kādreiz esi vēlējies mierināt kādu cilvēku, kurš savā dzīvē pieredzēja grūtu
pārbaudījumu, taču nezināji, kā to izdarīt?

Studējot 2. korintiešiem 1. nodaļu, meklē patiesu principu, kas var tev palīdzēt
uzzināt, kā mierināt citus pārbaudījumu un ciešanu laikā.

Apustulis Pāvils atradās Efezā, kad viņš uzrakstīja pirmo vēstuli Baznīcas locekļiem
Korintā. Efezā pret Pāvila mācībām sacēlās nemiernieki (skat. Apustuļu darbi
19:23–41; šajos pantos minētā Āzija bija romiešu province, kas atradās mūsdienu
Turcijas teritorijā). Pāvils devās prom no Efezas uz Maķedoniju, kur Tits viņam
atnesa ziņas, ka Korintas svētie labi uzņēmuši Pāvila iepriekšējo vēstuli. Pāvils arī
uzzināja, ka svētie piedzīvoja bēdas un to, ka daži viltus skolotāji Korintā sagroza
skaidrās Kristus mācības. Pāvils sarakstīja 2. vēst. korintiešiem, lai mierinātu svētos
un runātu par problēmām, ko bija radījuši viltus skolotāji.

Izlasi 2. korintiešiem 1:1–5, meklējot, ko Pāvils teica Korintas svētajiem par viņu
bēdām. Izcel vai atzīmē savos Svētajos Rakstos Pāvila sacīto 3.–4. pantā par to, kas
varētu viņus mierināt.

No 2. korintiešiem 1:4 mēs apgūstam šādu patieso principu: Tā kā Debesu Tēvs
mūs mierina mūsu bēdās, mēs spējam palīdzēt citiem saņemt Viņa
mierinājumu.

1. Savā studiju dienasgrāmatā pieraksti, kad esi saņēmis Dieva
mierinājumu pārbaudījuma brīdī. Kā, tavuprāt, šī pieredze ir

palīdzējusi tev palīdzēt kādam citam saņemt Viņa mierinājumu?

2. korintiešiem 1:6–8 mēs uzzinām, ko Pāvils pastāstīja Korintas svētajiem par
smagajām un dzīvībai bīstamajām ciešanām, ko viņš ar saviem biedriem pieredzēja,
sludinot evaņģēliju Efezā.

Izlasi 2. korintiešiem 1:9–11, meklējot, kas palīdzēja Pāvilam un viņa biedriem
pārbaudījumu laikā.

Balstoties uz 11. pantu, papildini šo patieso mācību par to, kā tu vari palīdzēt
cilvēkiem, kas piedzīvo pārbaudījumus: ____________________ es varu palīdzēt
tiem, kuri piedzīvo pārbaudījumus.

2. Savā studiju dienasgrāmatā atbildi uz vienu vai abiem jautājumiem:
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a. Kā tavas lūgšanas var palīdzēt kādam, kurš piedzīvo pārbaudījumus?

b. Kā citu lūgšanas tev ir palīdzējušas pārbaudījumu brīžos?

2. korintiešiem 1:12–24 mēs uzzinām, ka Pāvils priecājās par tiem, kuri pieņēma
viņa padomu, ko viņš deva savā pirmajā vēstulē. 15.–20. pantā viņš sniedz savu
atbildi tiem, kuri kritizēja viņu par to, ka viņš bija mainījis savus plānus,
neierodoties viņus apciemot. Daži no tiem, kas kritizēja Pāvilu, izteicās: tā kā Pāvils
bija mainījis savus ceļošanas plānus, viņi vairs nespēja uzticēties viņam vai viņa
mācībām. Pāvils paziņoja, ka evaņģēlija vēstījums ir patiess, neskatoties uz viņa
plānu izmaiņām.

2. korintiešiem 2. nodaļa
Pāvils skubina Korintas svētos piedot grēciniekam
Padomā par kādu notikumu, kad kāds cilvēks bija sāpinājis tevi vai kādu, ko mīli.
Padomā, kādēļ varētu būt grūti piedot šim cilvēkam.

Studējot 2. korintiešiem 2. nodaļu, meklē patiesās mācības, kas palīdzēs tev saprast,
kāpēc ir svarīgi piedot visiem cilvēkiem.

Apustulis Pāvils savā pirmajā vēstulē korintiešiem viņus pārmācīja par to
nepaklausību un ticības trūkumu. Izlasi 2. korintiešiem 2:1–4, meklējot, ko Korintas
svētajiem, atbilstoši Pāvila cerētajam, bija jāapgūst no viņa mācībām. Tu vari izcelt
vai atzīmēt 4. pantā Pāvila sniegto mācību iemeslu.

Kā pārmācīšana vai rāšana var būt par pierādījumu kāda mīlestībai pret mums?
____________________

Kā pierakstīts 2. korintiešiem 2:5–6, Pāvils rakstīja par kādu Baznīcas locekli, kurš
bija sagrēkojis pret citu Baznīcas locekli un radījis viņam bēdas. Tā rezultātā Baznīca
viņam piemēroja disciplinārsodu.

Izlasi 2. korintiešiem 2:7–8, meklējot, ko Pāvils teica par to, kā svētajiem vajadzētu
pret šo cilvēku izturēties. Lai gan

šis cilvēks bija grēkojis, viņa dvēseles vērtība ir liela Dieva acīs (skat. M&D 18:10).
Pāvils skubināja svētos piedot, mierināt un mīlēt šo cilvēku, lai viņam palīdzētu
nožēlot grēkus.

Izlasi 2. korintiešiem 2:9–11, meklējot vēl vienu iemeslu, kādēļ, saskaņā ar Pāvila
vārdiem, svētajiem vajadzētu piedot citiem.

Saskaņā ar to, ko Pāvils mācīja svētajiem 11. pantā, mēs varam noteikt šādu patiesu
principu: Ja mēs nepiedosim citiem, Sātanam būs lielāka ietekme pār mums.
Tu vari pierakstīt vai atzīmēt šo patieso principu 2. korintiešiem 2:11. Mūsdienu
atklāsmē Tas Kungs pavēlēja mums visiem piedot (skat. M&D 64:8–11).

Ja mēs kādam piedodam, tas nenozīmē, ka grēciniekam nav jāatbild par savu rīcību.
Tas arī nenozīmē, ka mums ir jāpakļauj sevi situācijām, kur cilvēki var turpināt darīt
mums pāri. Piedošana drīzāk nozīmē — izturēties pret tiem, kas ir nodarījuši mums
pāri, ar Kristus mīlestību un neturēt pret viņiem sirdī aizvainojumu vai dusmas, kas
ietekmē mūsu pašu garīgo izaugsmi (skat. Svēto Rakstu ceļvedis, „Piedot”,
scriptures.lds.org).
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„Ja jūs esat … ļaunprātīgas izmantošanas upuri, ziniet, ka jūs esat nevainīgi un ka Dievs jūs mīl.
Runājiet ar saviem vecākiem vai kādu pieaugušo, kuram var uzticēties, un nekavējoties lūdziet
padomu savam bīskapam. Viņi var jūs garīgi atbalstīt un palīdzēt jums iegūt nepieciešamo
aizsardzību un palīdzību. Dziedināšanas process var būt ilgstošs. Uzticieties Glābējam. Viņš jūs
dziedinās un sniegs jums mieru” (Jaunatnes morāles stiprināšanai (brošūra, 2012. g.), 36. lpp.).

3. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz jautājumu:
Kāpēc, jūsuprāt, Sātanam ir lielāka ietekme pār mums, kad mēs

nepiedodam citiem?

Padomā par cilvēku, kuram, iespējams, tev vajag piedot. (Atceries, ja tu piedod, tas
nenozīmē, ka ļauj, lai pret tevi slikti izturas. Ja esi piedevis, tas nozīmē, ka vari
virzīties uz priekšu savā garīgajā attīstībā.) Nostādi mērķi — piedot šim cilvēkam,
lai Sātanam nebūtu ietekme pār tevi. Lūdz Debesu Tēvam palīdzību, cenšoties
piedot citiem.

Kā rakstīts 2. korintiešiem 2:12–17, Pāvils teica svētajiem, ka viņš pateicās Dievam,
kurš „mūs visur vada Kristus uzvaras gājienā” (14. pants), pat grūtību brīžos.

2. korintiešiem 3. nodaļa
Pāvils māca svētajiem — ja viņi griezīsies pie Tā Kunga, viņi vairāk
līdzināsies Dievam
Pēc apustuļa Pāvila viesošanās Korintā daži viltus skolotāji sāka iebilst pret viņa
mācībām un apšaubīt viņu, stāstot jaunpievērstajiem, ka viņiem joprojām ir jāievēro
Mozus likums. Atbildot tiem, kuri centās celt viņam neslavu, Pāvils 2. korintiešiem
3:1 uzdeva Baznīcas locekļiem Korintā retorisku jautājumu, uz kuru viņš negaidīja
saņemt atbildi. Jautājums bija par to, kā viņus ietekmēja pārmācīšana, un par to, vai
viņam ir jāsniedz vai jāsaņem no viņiem „ieteikšanas vēstule”, kas liecinātu par
viņa personību un viņa, patiesā Jēzus Kristus apustuļa, likumību. (Pāvila dzīves
dienās jaunatnācēji no citām vietām nesa sev līdzi ieteikuma vēstules. Šīs vēstules
iepazīstināja ar jaunatnācēju un apliecināja viņa personību.)

Izlasi 2. korintiešiem 3:2–3, meklējot, kas, saskaņā ar Pāvila vārdiem, kalpoja par
viņa ieteikuma vēstuli.

Pāvils mācīja, ka svēto dzīves, ko viņi bija izmainījuši, bija kā vēstules no Paša
Kristus, kas kalpoja par ieteikuma vēstuli Pāvila personībai. Frāze „saprotama un
lasāma visiem cilvēkiem” 2. pantā nozīmē, ka daudzi cilvēki no sākuma iepazīst
Baznīcu un spriež par tās patiesumu pēc Baznīcas locekļu personīgās rīcības un
piemēra.
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Tu vari izcelt vai atzīmēt frāzi „ne uz
akmens, bet uz sirds plāksnēm”
2. korintiešiem 3:3. Mozus dzīves laikā
baušļi tika pierakstīti uz akmens
plāksnēm. Ar šo frāzi Pāvils centās
palīdzēt svētajiem Korintā saprast, ka ar
Svētā Gara spēku baušļi tika ierakstīti
viņu sirdīs.

2. korintiešiem 3:5–13 Pāvils ietvēra
stāstu no Vecās Derības, lai palīdzētu
svētajiem saprast garīgo stāvokli viņu
dzīves laikā. Viņš atgādināja svētajiem Korintā, ka Mozum, atgriežoties lejā pēc
sarunas ar To Kungu — Sinajas kalnā, uz sejas bija apsegs, jo Israēla bērni bija
nobijušies no spožuma, ko izstaroja viņa seja.

Izlasi 2. korintiešiem 3:14–15, meklējot, kā Pāvils salīdzināja Israēliešus, kuri bija
nobijušies no spožuma, ko izstaroja Mozus seja, ar jūdiem, kas dzīvoja viņu dienās.
Tu vari pasvītrot vai atzīmēt savos Svētajos Rakstos to, ko atrodi.

Ko, tavuprāt, nozīmē, ka „viņu sirdis tika nocietinātas” (14. pants) un „apsegs [bija]
izklāts pār viņu sirdīm” (15. pants)? ____________________

Gluži tāpat kā israēlieši Mozus dienās sava necienīguma dēļ nespēja panest
spožumu, ko izstaroja Mozus seja, jūdi Pāvila dienās savu ļaundarību dēļ nespēja
saprast Vecās Derības pravietojumus par Jēzu Kristu.

Izlasi 2. korintiešiem 3:16–18, meklējot Pāvila solījumu par to, kas noņems maldu
apsegu no cilvēku sirdīm un prātiem.

Džozefa Smita tulkojumā frāze „līdzko atgriežas pie Tā Kunga” 16. pantā ir
pārveidota šādi: „kad viņu sirdis pievērsīsies Tam Kungam” (Džozefa Smita
tulkojums, 2. korintiešiem 3:16; slīpraksts pievienots).

Saskaņā ar 2. korintiešiem 3:18, kas notiek ar tiem, kuri pievēršas Tam Kungam un
kuriem tiek noņemts maldu apsegs? Tu vari pierakstīt vai atzīmēt savos Svētajos
Rakstos atbildi, ko atrodi.

Frāze „pārvērsti Viņa paša līdzībā no spožuma uz spožumu” (18. pants) ir
attiecināma uz pakāpeniskām pārmaiņām, ko piedzīvojam caur Garu, šādi palīdzot
mums vairāk līdzināties Dievam. No šiem pantiem mēs mācāmies: ja mēs
pievērsīsim savas sirdis Tam Kungam, ar mums kopā būs Svētais Gars, kas
pakāpeniski mūs izmainīs, līdz mēs vairāk līdzināsimies Dievam.

4. Studiju dienasgrāmatā izpildi šādus uzdevumus:

a. Paskaidro, ko, tavuprāt, nozīmē — pievērst sirdi Jēzum Kristum.

b. Sastādi sarakstu ar to, ko tu vari darīt, lai pievērstu savu sirdi Jēzum Kristum.

Padomā par to, kā Gars tevi ir izmainījis kopš tā laika, kad šogad uzsāki studēt
Jauno Derību. Savā studiju dienasgrāmatā uzraksti mērķi, kas palīdzēs tev vēl
pilnīgāk pievērsties Tam Kungam, lai tu varētu saņemt Garu un vairāk
līdzinātos Dievam.
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5. Savā studiju dienasgrāmatā, zem šīs dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju 2. korintiešiem 1.–3. nodaļu un pabeidzu to (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu skolotāju:
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23. DAĻA: 4. DIENA

2. korintiešiem 4.–7. nodaļa
Ievads
Apustulis Pāvils mācīja, ka šīs dzīves pārbaudījumi un ciešanas ir īslaicīgas un
nelielas, salīdzinot ar mūžības svētībām. Viņš arī mācīja svētajiem par tiesu un
liecināja par to, ka Jēzus Kristus radīja mums iespēju — tapt samierinātiem ar
Dievu. Turpinot aizstāvēt savu vadītāja lomu, būdams Dieva kalps, Pāvils sniedza
svētajiem padomu — nošķirt sevi no visa, kas nav taisnīgs, un viņš priecājās par to,
ka viņi bija pieredzējuši dievišķās skumjas un nožēloja grēkus.

2. korintiešiem 4. nodaļa
Pāvils liecina: lai gan viņš piedzīvo ciešanas, viņu nemāc bailes vai nemiers
Ko šī bilde šķietami attēlo? Ko,
iespējams, domā cilvēks, kuru grūž, par
to cilvēku, kurš to dara?

Uzlūkojot šo bildi plašākā skatījumā,
mēs redzam, ka cilvēks īstenībā grūž
otru cilvēku prom no ielas, pa kuru
tuvojas mašīna.

Kā, ieraugot situāciju plašākā kontekstā
vai redzeslokā, mainās tavs spriedums
par to, kas tiek attēlots pirmajā bildē?

Kā rakstīts 2. korintiešiem 4. nod.,
apustulis Pāvils rakstīja Korintas
svētajiem, lai palīdzētu viņiem saskatīt
savas ciešanas plašākā kontekstā.
Studējot šo nodaļu, padomā, kā tu vari
pielietot to, ko Pāvils mācīja svētajiem
par viņu ciešanām.

2. korintiešiem 4:1–7 mēs lasām Pāvila
apliecinājumu svētajiem, ka viņš bija
patiesi sludinājis viņiem evaņģēliju.
Viņš mācīja, ka Sātans, „šīs pasaules
dievs” (2. korintiešiem 4:4), strādā pie
tā, lai cilvēki nepieņemtu evaņģēliju.
Pāvils pielīdzināja sevi un savus
biedrus, sludinātājus, māla traukiem,
kas glabā „mantu” jeb „Dieva godības
atziņas gaismu” (2. korintiešiem 4:6–7).

Izlasi 2. korintiešiem 4:8–9, meklējot, kā
Pāvils raksturoja sava misionāra darba
izaicinājumus.
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Kādēļ Pāvils, tavuprāt, šo izaicinājumu laikā varēja saglabāt pozitīvu attieksmi?
____________________

Kā rakstīts 2. korintiešiem 4:11–14, Pāvils mācīja: lai gan daži cilvēki mirs Jēzus
Kristus evaņģēlija dēļ, viņu nāve būs tikai pagaidu.

Izlasi 2. korintiešiem 4:14–16, meklējot, kādas zināšanas palīdzēja Pāvilam stāties
pretī pārbaudījumiem un vajāšanai.

Izteiciens „lai gan mūsu ārīgais cilvēks sadilst, mūsu iekšējais dienu no dienas
atjaunojas” (2. korintiešiem 4:16) nozīmē: lai gan Pāvils un viņa biedri galu galā
fiziski nomirs, viņu gari ik dienu tiks garīgi stiprināti.

Izlasi 2. korintiešiem 4:17–18, meklējot, kādus patiesos principus Pāvils mācīja
svētajiem attiecībā uz pārbaudījumiem un ciešanām.

Viens patiess princips, ko varam mācīties no šiem pantiem, ir šāds: šīs dzīves
pārbaudījumi un ciešanas ir nelielas, salīdzinot ar mūžības svētībām un
izaugsmi, ko gūsim, to visu uzticīgi izturot.

1. Atbildi savā studiju dienasgrāmatā uz jautājumiem:

a. Kāpēc ir svarīgi skatīt mūsu ciešanas plašākā Debesu Tēva ieceres kontekstā?

b. Kad jūs esat novērojuši, ka cilvēks paliek stiprs pārbaudījumu laikā, jo viņš
ierauga savas ciešanas plašākā Debesu Tēva ieceres kontekstā?

2. korintiešiem 5. nodaļa
Pāvils māca svētajiem par tiesu un Jēzus Kristus īstenoto Izpirkšanu
Pārloki papīra lapu uz pusēm. Atloki to atpakaļ. Vienā lapas pusē uzraksti savu
vārdu, bet otrā — Debesu Tēvs. Kad mēs ieradāmies uz Zemes, mēs atstājām
Debesu Tēva klātbūtni. Pārplēs papīra lapu uz pusē, sadalot to divās daļās. Padomā,
kā pārplēstā lapa simbolizē to, ka mēs atstājām Debesu Tēva klātbūtni un
ieradāmies uz Zemes, lai piedzīvotu mirstību. 2. korintiešiem 5. nod. mēs lasām
dažas patiesās mācības, kurās dalījās Pāvils un kuras var mums palīdzēt saprast, kas
mums ir jādara, lai atgrieztos Debesu Tēva klātbūtnē.

Izlasi 2. korintiešiem 5:6–10, meklējot patiesās mācības, kas var palīdzēt paturēt
redzeslokā mūsu attiecības ar Debesu Tēvu. Tu vari pasvītrot vai pierakstīt savos
Svētajos Rakstos to, ko atrodi.

No šiem pantiem mēs varam apgūt divas šādas patiesās mācības: Tā kā laicīgajā
dzīvē mēs esam nošķirti no Dieva, mums ir jādzīvo saskaņā ar ticību, bet ne
ar to, ko redzam. Jēzus Kristus tiesās katru no mums pēc mūsu darbiem
laicīgajā dzīvē.

Padomā, ko nozīmē — „[dzīvot] ticībā [un] ne skatīšanā” (2. korintiešiem 5:7). Kurš
no tev zināmajiem cilvēkiem dzīvo saskaņā ar ticību, bet ne ar to, ko redz?
____________________

Padomā, ko tu varētu darīt savā dzīvē, lai tavi darbi „būtu [Tam Kungam] patīkami”
(2. korintiešiem 5:9).
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Izlasi 2. korintiešiem 5:15–16, meklējot, ko Jēzus Kristus sekotāji dara, pateicoties
īstenotajai Izpirkšanai. Izlasi arī Džozefa Smita tulkojumu 2. korintiešiem 5:16
(Svēto Rakstu ceļvedī ). Frāze „mēs vairs nedzīvosim pēc miesas” nozīmē, ka mēs
atmetīsim pasaulīgo dzīvi.

Uzraksti uz papīra lapas, kur ir tavs vārds, ko tu iemācījies par to, kā ir jādzīvo Jēzus
Kristus sekotājiem.

Izlasi 2. korintiešiem 5:17–19, meklējot, kā Jēzus Kristus īstenotā Izpirkšana var
mums palīdzēt atgriezties Debesu Tēva klātbūtnē. Tu vari pasvītrot vai pierakstīt
savos Svētajos Rakstos to, ko atrodi.

Uzraksti šo patieso mācību uz tās papīra lapas, uz kuras ir uzrakstīts „Debesu Tēvs”:
Caur Jēzus Kristus īstenoto Izpirkšanu mēs varam kļūt par jaunām radībām
un tapt samierināti ar Dievu.

Ko, tavuprāt, nozīmē — kļūt par „jaunu radību” (2. korintiešiem 5:17)?

Saliec divas papīra lapas atkal kopā. Tapt samierinātiem ar Dievu nozīmē, ka caur
Jēzus Kristus īstenoto Izpirkšanu mēs varam tikt izmainīti un attīrīti, kļūdami par
jaunām radībām, lai mēs varētu atgriezties un dzīvot Debesu Tēva klātbūtnē.

2. korintiešiem 5:20–21 mēs lasām Pāvila vārdus, ka viņš un tie, kuri ar viņu kopā
mācīja, ir „Kristus sūtīti”. Viņš pamācīja svētos, lai tie taptu samierināti ar Dievu.

2. korintiešiem 6. nodaļa
Pāvils sniedz Dieva kalpu raksturojumu un iesaka svētajiem doties prom no
ļauno vidus
Vai par tevi kādreiz ir smējušies vai tevi kritizējuši, kad tu centies kādam kalpot vai
palīdzēt? 2. korintiešiem 6:1–13 mēs lasām par to, kā Pāvils mudināja svētos būt par
Dieva kalpiem, būt pacietīgiem un censties neaizvainot citus arī tad, ja pret viņiem
nelaipni izturas.

2. korintiešiem 6:14–18 mēs uzzinām, ka Pāvils mācīja svētos par svētībām, kas
rodamas, nošķirot sevi no visa, kas nav taisnīgs.

Aizpildi šo tabulu, izlasot 2. korintiešiem 6:14–18 un uzskaitot Pāvila padomus un
ar tiem saistītos solījumus:

Padomi svētajiem Tā Kunga solījumi

2. korintiešiem 6:15 vārds savienojams nozīmē tāds, kas nes saskaņu, vārds Beliara
nozīmē — ļaunums (skat. Bībeles vārdnīca (angļu val.), „Belial”), un neticīgais ir
tāds, kurš netic vai tic viltus dieviem. Tos, kuri nebija kristieši, agrīnie kristieši
dēvēja par neticīgajiem.

Ar frāzēm „nošķirieties” un „neaiztieciet neko, kas ir nešķīsts” (17. pantā) tiek
izteikts brīdinājums — izvairīties no elku pielūdzējiem un viņu maldīgajām
paražām. Šis brīdinājums ir attiecināms arī uz mums mūsdienās. „Pāvils
pielīdzināja Korintas svētos „dzīvajam Dieva namam” (2. korintiešiem 6:16). Pēc
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tam viņš centās viņus atrunāt no sadraudzības ar elku pielūdzējiem un iesaistīšanās
viņu „nešķīsto” paradumu piekopšanā (skat. Jesajas 52:11). Ar šīm mācībām Pāvils
vēlreiz atkārtoja solījumu, kas tika dots Dieva ļaudīm senatnē: ja viņi dosies prom
no ļauno vidus, Dievs mājos viņu vidū un būs viņu Dievs (2. korintiešiem 6:17; skat.
arī … Jeremijas 32:38 un Ecēhiēla11:19–20)” (New Testament Student Manual
(Baznīcas izglītības sistēmas rokasgrāmata, 2014. g.), 402. lpp.). Pāvils it sevišķi
brīdināja Baznīcas locekļus, lai tie izvairītos no visa veida maldīgās pielūgsmes, elku
pielūdzējiem un maldu paradumu piekopšanas, gluži tāpat kā cilvēkiem tas ticis
mācīts Vecajā Derībā — pielūgt Dievu un kļūt par Viņa izredzētajiem ļaudīm,
noraidot visus citus dievus.

No 2. korintiešiem 6:14–18 mēs varam apgūt šādu principu: ja mēs nošķirsim sevi
no maldu paradumu piekopšanas un nešķīstām lietām, Tas Kungs mūs
pieņems. (Šis princips nenozīmē, ka mēs rupji izturamies pret citu ticību
pārstāvjiem vai atsakāmies veidot ar viņiem draudzīgas attiecības.)

2. Atbildi savā studiju dienasgrāmatā uz jautājumiem:

a. Ko mūsdienās nozīmē — nošķirt sevi no maldu paradumu piekopšanas un
nešķīstām lietām? (Skat. M&D 1:15–16.)

b. Kad tu esi sajuties svētīts par to, ka nošķīri sevi no situācijas, kas varēja tevi
attālināt no Tā Kunga?

2. korintiešiem 7. nodaļa
Pāvils priecājas par to, ka svētie patiesi nožēlo grēkus
2. korintiešiem 7. nodaļā apustulis Pāvils paskaidroja: laikā, kad viņš un viņa
misionāru biedri centās Maķedonijā pārvarēt smagas ciešanas, Tits atnesa ziņas no
Korintas, kas piepildīja Pāvila sirdi ar prieku un mierinājumu. Iepriekš Pāvils bija
aizsūtījis uz Korintu vēstuli, lūdzot dažus svētos nožēlot grēkus, un Tits pastāstīja
viņam par Baznīcas locekļu reakciju uz to.

Izlasi 2. korintiešiem 7:8–10, meklējot, kāda bija Korintas svēto reakcija uz Pāvila
vēstuli.

Kāpēc Pāvils bija apmierināts ar to, ka svētie izjuta skumjas viņa vēstules dēļ?

Izvērtē savu dzīvi
Kad mēs atvēlam laiku tam, lai godīgi izvērtētu, cik atbilstoši mēs dzīvojam pēc kāda no
evaņģēlija principiem, mēs dodam Svētajam Garam iespēju — palīdzēt mums atskārst, ko darām
labi un kā varam kļūt labāki. Izvērtējot sevi, centies iegūt Svētā Gara vadību un būt
pilnīgi godīgs.

Padomā, vai skumjas, ko izjūti par saviem grēkiem, ir dievišķās skumjas, kas „dod
atgriešanās svētību” vai tās ir „pasaulīgās skumjas” (2. korintiešiem 7:10), kas ir
nožēla par to, ka tiki pieķerts, vai par to, ka tev jāizjūt savu ļaundarību sekas.

Izlasi 2. korintiešiem 7:11, meklējot, kā svētie izmainīja savas dzīves, pateicoties
viņu dievišķajām skumjām, kas palīdzēja viņiem nožēlot grēkus.
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3. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, zem šīs dienas
uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju 2. korintiešiem 4.–7. nodaļu un pabeidzu to (datums).

Papildus jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu skolotāju:
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24. DAĻA: 1. DIENA

2. korintiešiem 8.–9. nodaļa
Ievads
Apustulis Pāvils rakstīja Korintas svētajiem, paskaidrojot, ka Baznīcas locekļi
Maķedonijā bija dāsni ziedojuši trūkumcietējiem. Viņš mudināja Korintas svētos arī
sekot Glābēja piemēram, dāvājot nabadzīgajiem. Pāvils mācīja par svētībām, ko
gūst tie, kas ar prieku dāvā nabadzīgajiem.

Radi mācību vidi
Ideāla evaņģēlija mācību vide sevī ietver kārtību, godbijību un miera sajūtu. Centies novērst visus
traucēkļus, kas varētu rasties, lai studētu un apdomātu Svētos Rakstus. Prezidents Boids K.
Pekers, Divpadsmit apustuļu kvoruma loceklis, mācīja, ka „iedvesma vieglāk nāk mierīgā vidē”
un ka „godbijība aicina atklāsmi” („Reverence Invites Revelation”, Ensign, 1991. g. nov.,
21.–22. lpp.).

2. korintiešiem 8. nodaļa
Pāvils sniedz svētajiem padomu — rūpēties par nabadzīgajiem

Izlasi šo eldera Džefrija R. Holanda, Divpadsmit apustuļu kvoruma locekļa,
izteikumu un padomā, kurš vārds iztrūkst, kas padarītu šo izteikumu patiesu:
„Visā cilvēces vēsturē ____________________ ir bijusi viens no lielākajiem un
izplatītākajiem izaicinājumiem. Lai gan parasti mēs uzskatāmi redzam tieši
fiziskās ciešanas, nabadzības garīgais un emocionālais kaitējums var novārdzināt
vēl vairāk” („Vai mēs visi neesam ubagi?” (vispārējās konferences runa), Ensign

vai Liahona, 2014. g. nov., 40. lpp.).

Uzraksti uz līnijas vārdu nabadzība un izlasi vēlreiz eldera Holanda izteikumu,
padomājot, ko tas nozīmē.

Nabadzība ir tad, kad nav pietiekami daudz līdzekļu — naudas, mantas vai
ienākumu avota —, lai apmierinātu savas vajadzības. Kādēļ nabadzība var būt tik
liels izaicinājums?

Padomā par tev pazīstamiem cilvēkiem, kam, iespējams, ir nepieciešama kāda
palīdzība — fiziskā, emocionālā, sociālā vai garīgā. Studējot 2. korintiešiem
8.–9. nodaļu, meklē patiesās mācības, kas var tev palīdzēt izprast un pildīt savu
lomu, palīdzot tiem, kam tas ir nepieciešams.

2. korintiešiem 8:1–8 apustulis Pāvils pastāstīja Korintas svētajiem, ka Baznīcas
locekļi Maķedonijā bija dāsni ziedojuši trūkumcietējiem, palīdzot viņiem ar to
laicīgajām vajadzībām (skat. Svēto Rakstu ceļvedis, Bībeles kartes nr. 13, „Apustuļa
Pāvila misijas ceļojumi”). Viņš paskaidroja, ka Baznīcas locekļi Maķedonijā tā
rīkojās, jo viņi vēlējās pildīt Dieva gribu. Pāvils mudināja Korintas svētos sekot šim
piemēram, palīdzot apmierināt citu vajadzības — patiesas mīlestības vadībā.
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1. Novelc savā studiju dienasgrāmatā vertikālu līniju līdz lappuses
vidum, pārdalot to divās daļās. Labajā pusē, augšējā daļā, uzraksti

vārdu — bagāts, bet kreisajā pusē — nabags.

Izlasi 2. korintiešiem 8:9, meklējot, ko, saskaņā ar Pāvila vārdiem, Jēzus Kristus
izdarīja svēto labā. Pēc tam atbildi uz šiem jautājumiem, pierakstot atbildes savā
studiju dienasgrāmatā zem vārdiem: bagāts un nabags.

a. Kādā ziņā Jēzus Kristus bija bagāts pirmslaicīgajā dzīvē?

b. Kādā ziņā Viņu varētu uzskatīt par nabagu Viņa mirstīgās dzīves laikā?

c. Ko, tavuprāt, 9. pantā nozīmē izteiciens „[Glābēja] nabadzība kļūtu jums par
bagātību”?

Padomā par to, ka pirms Jēzus Kristus piedzima, Viņš bija Dievības loceklis un Viņš
stāvēja līdzās Debesu Tēvam, būdams ar pilnvarām, spēku un godību. Pateicoties
tam, ka Jēzus Kristus pazemojās un pazemināja sevi, nokāpjot no Sava pirmslaicīgā
troņa un ierodoties uz Zemes, lai kalpotu, rādītu piemēru un īstenotu Izpirkšanu,
mēs varam iegūt mūžīgās dzīves bagātības (skat. 1. Nefija 11:26–28).

Aptuveni pirms gada Korintas svētie bija apņēmušies savākt Jeruzālemes svētajiem
dažādas preces. Izlasi 2. korintiešiem 8:10–11, meklējot, ko Pāvils toreiz ieteica
svētajiem darīt. Frāzes „ar darbu” un „pabeidziet iesākto darbu” norāda uz to, ka
Pāvils skubināja svētos izpildīt savu apņemšanos — dot to, ko viņi var,
nabadzīgajiem svētajiem, gluži tāpat kā Glābējs bija devis viņiem mūžīgās
bagātības.

Viens princips, ko mēs varam mācīties, ir šāds: apzinoties visu to, ko Glābējs
mums ir dāvājis, mums būs lielāka vēlme un gatavība dot citiem no
savas mantas.

Padomā par to, kā, apzinoties Glābēja mums bagātīgi sniegtās dāvanas, mēs
gūstam motivāciju dot tiem, kam tas ir nepieciešams.

2. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz jautājumu:
Kādas konkrētas dāvanas Glābējs ir devis tev, un kā tās iedvesmo

tevi dāvāt citiem?

Izlasi 2. korintiešiem 8:12–15, meklējot vēl vienu Pāvila mācību par to, ka ir svarīgi
citam citu atbalstīt laicīgajās lietās.

Viena patiesā mācība, ko mēs varam apgūt no 2. korintiešiem 8:12–13, ir šāda:
Dievs vēlas, lai mēs esam gatavi dot arī tad, kad mums pašiem nav nekā,
ko dot.

Lai labāk izprastu šīs patiesās mācības nozīmi, izlasi šo eldera Holanda izteikumu
un tad apdomā tālāk sniegtos jautājumus: „Vai mēs būtu bagāti vai nabagi, mums ir
jādara viss, ko spējam, lai palīdzētu trūkumcietējiem” („Vai mēs visi neesam
ubagi?” 41. lpp.).

• Ko mēs varam darīt citu labā, ja mums nav nekā taustāma, ko iedot?

• Kāpēc mums vajadzētu darīt visu, ko varam, lai palīdzētu citiem?

• Saskaņā ar 2. korintiešiem 8:14–15, kas gūst labumu, kad visi svētie nemitīgi
dāvā no savām bagātībām?
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Padomā, kādā ziņā ikviens gūst labumu, kad mums visiem ir vēlme dāvāt.

Izlasi tālāk doto eldera Holanda izteikumu, meklējot, kā Tas Kungs var mums palīdzēt attiekties
pret nabadzīgajiem ar līdzjūtību: „Es nezinu, kā tieši katram no jums vajadzētu pildīt savu
pienākumu, palīdzot tiem, kuri ne vienmēr var vai spēj palīdzēt sev paši. Taču es zinu, ka Dievs to
zina un Viņš palīdzēs jums un vadīs jūs šajā līdzjūtības un māceklības darbā, ja vien jūs to
apzināti vēlēsities, lūgsit par to un meklēsit iespējas ievērot bausli, ko Viņš mums atkārtoti devis”
(„Vai mēs visi neesam ubagi?” 41. lpp.).

Pievērs uzmanību eldera Holanda teiktajam, proti, ka mums vajadzētu apzināti
vēlēties, lūgt un meklēt iespējas, kā palīdzēt nabadzīgajiem un trūkumcietējiem.
Gavēņa ziedojumi, vietējie kalpošanas projekti un humanitārās palīdzības
sniegšana ir tikai daži no Baznīcas ieviestajiem veidiem, kā mēs varam palīdzēt
apmierināt trūkumcietēju vajadzības. Vai vari iedomāties vēl kādus veidus, kā mēs
to varam izdarīt?

3. Uzraksti savā studiju dienasgrāmatā par to, kā esi palīdzējis kādam
trūkumcietējam, un raksturo sajūtas, ko piedzīvoji. Tu arī vari

uzrakstīt vienu lietu, ko plāno izdarīt, balstoties uz Pāvila mācību par došanu
nabadzīgajiem un trūkumcietējiem.

Kā rakstīts 2. korintiešiem 8:16–24, Pāvils runāja ar Korintas svētajiem par Titu un
vēl diviem brāļiem, kas bija nosūtīti, lai savāktu žēlsirdīgi sniegtos ziedojumus
svētajiem Jeruzālemē. Pāvils runāja par to, ka viņš paļaujas uz Korintas svētajiem,
un paskaidroja, ka viņu dāsnie ziedojumi ir pierādījums viņu mīlestībai pret citiem.

2. korintiešiem 9. nodaļa
Pāvils māca par svētībām, ko saņem tie, kas dāvā ar patiesu sirdi
Pāvils turpināja uzslavēt Korintas svētos (skat. 2. korintiešiem 9:1–5). Viņš teica
viņiem, ka ir sūtījis Titu un citus, lai pārliecinātos par svēto gatavību — dāsni dāvāt
trūkumcietējiem.

Apdomā, vai tu kādreiz esi nelabprāt vai negribīgi kādam kaut ko dāvājis vai ko
izdarījis cita labā. Kādēļ dažkārt ir grūti izjust prieku par to, ka dāvā savu laiku,
naudu vai citus resursus, lai palīdzētu citiem?

Izlasi 2. korintiešiem 9:6–7, meklējot, ar kādu līdzību Pāvils mācīja Baznīcas
locekļus par dāsnu došanu.

Sēt nozīmē — stādīt sēklas. Kas šajā līdzībā ir sējēji?

Padomā, kā došana citiem līdzinās sēklu sēšanai uz lauka. Kas notiek, ja mēs skopi
sējam? Kas notiek, ja mēs dāsni sējam?

Saskaņā ar 2. korintiešiem 9:7, kā Tas Kungs sagaida, lai mēs sētu jeb dotu?

No 2. korintiešiem 9:6–7 mēs uzzinām šādu patiesu principu: Ja mēs ar priecīgu
sirdi dāvāsim trūkumcietējiem, Dievs mūs bagātīgi svētīs.

Kā, dāvājot citiem ar prieku, mēs saņemsim lielākā daudzumā?
____________________
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Izlasi 2. korintiešiem 9:8–10, meklējot, kādas svētības, saskaņā ar Pāvila vārdiem,
saņems svētie, ja viņi dos ar priecīgu sirdi. Atzīmē vai pieraksti savos Svētajos
Rakstos frāzes, ar kādām Pāvils raksturoja, kā Tas Kungs svēta tos, kuri dāvā ar
priecīgu sirdi.

Pievērs uzmanību tam, ka frāzes, ar kādām Pāvils raksturoja Tā Kunga svētības, liek
mums domāt, ka mēs saņemsim Tā Kunga labvēlību, kas ietver laicīgās svētības, lai
apmierinātu mūsu vajadzības.

Saskaņā ar 2. korintiešiem 9:10, „kas dod sēklu sējējam”? Kā, atceroties, no
kurienes nāk sēkla, mēs varam vieglāk dāvāt ar prieku?

Izlasi 2. korintiešiem 9:11–15, meklējot, ko Pāvils mācīja par tiem svētajiem, kas
deva un saņēma ar prieku.

4. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz jautājumu:
Saskaņā ar 2. korintiešiem 9:11–15, ko pret Dievu jūt tie, kas dāsni

dāvā no savas mantas, un tie, kas saņem citu cilvēku mantu? (Tu vari atzīmēt vai
pierakstīt šajos pantos atrodamās frāzes, kas norāda uz pateicību.)

Tu arī vari pierakstīt savos Svētajos Rakstos, blakus 2. korintiešiem 9:11–15, šādu
patiesu mācību: Atpazīstot Dieva dāsnumu, kad tiekam svētīti, mēs varam
vairāk izjust pret Viņu pateicību.

5. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz jautājumu: Kad
tu esi juties pateicīgs Dievam, atpazīstot svētības, ko Viņš tev bija

dāvājis par kalpošanu un došanu citiem ar priecīgu sirdi? (Tu vari pierakstīt savu
liecību par principiem un patiesajām mācībām, ko atklāji 2. korintiešiem
8.–9. nodaļā.)

Pielietojot dzīvē šajā stundā apgūto, padomā, kā tu varētu šonedēļ palīdzēt kādam
trūkumcietējam (iespējams, kādam savas ģimenes loceklim). Nostādi konkrētu
mērķi, kā palīdzēt šim cilvēkam, un pieraksti to uz papīra lapas.

6. Savā studiju dienasgrāmatā, zem šīs dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju 2. korintiešiem 8.–9. nodaļu un pabeidzu to (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu skolotāju:
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24. DAĻA: 2. DIENA

2. korintiešiem
10.–13. nodaļa
Ievads
Apustulis Pāvils mācīja par garīgo karu, kurā ir iesaistīti Dieva bērni. Viņš
aizstāvējās no tiem, kas viņu kritizēja. Viņš stāstīja, kā ticis aizrauts trešajās debesīs,
un raksturoja, kā viņa vājības izrādījās viņam par svētību. Noslēdzot savu vēstuli,
Pāvils skubināja Korintas svētos izvērtēt sevi un pierādīt savu uzticību.

2. korintiešiem 10.–11. nodaļa
Pāvils raksta par garīgo karu, Sātana maldiem un savām ciešanām
Kādas domas tev nāk prātā, kad redzi
vārdu karš?

Padomā, kādā ziņā mēs esam iesaistīti
karā pret Sātanu. Kādas ir šī garīgā kara
visgrūtākās kaujas, kurās mums nākas
piedalīties?

Izlasi 2. korintiešiem 10:3–6, meklējot apustuļa Pāvila mācību par to, kā mēs varam
gūt panākumus šajā karā pret Sātanu.

Norādījums „[uzvarēt] visus prātus, lai tie ir Kristum paklausīgi” (2. korintiešiem
10:5) nozīmē — kontrolēt savas domas, tai skaitā, izvairīties no nepiedienīgām
domām un koncentrēties uz labām, iedvesmojošām lietām. Viens patiesais princips,
ko varam mācīties no 5. panta, ir šāds: ja mēs kontrolējam savas domas, būdami
paklausīgi Jēzum Kristum, mēs gūsim lielākus panākumus karā pret Sātanu.

1. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz šādiem
jautājumiem:

a. Ko mēs varam darīt, lai palīdzētu sev kontrolēt mūsu domas? (Skat. Almas
37:36; M&D 121:45 un Augstākā prezidija ievads grāmatai Garīgās dziesmas
(ix.–x. lpp.), lai atrastu noderīgas idejas.)

b. Kādas svētības tu esi pieredzējis, pateicoties tam, ka kontrolēji savas domas
un izrādīji paklausību Glābējam?

Padomā, ko tu darīsi, lai kontrolētu savas domas un izrādītu paklausību Glābējam.
Dažiem cilvēkiem palīdz lūgšana, Svēto Rakstu lasīšana vai iegaumēšana un garīgo
dziesmu dziedāšana.

2. korintiešiem 10:7–18 mēs uzzinām, ka Pāvils gavilē Tai Kungā un māca, ka viņa
vājības nav attaisnojums tam, lai viņā neklausītos.

2. korintiešiem 11. nodaļā mēs lasām, ka Pāvils min vēl citus veidus, kā Sātans
cenšas samaitāt mūsu domas un aizvest mūs prom no Jēzus Kristus, kā piemēram,
izmantojot viltus kristus un viltus apustuļus. Pāvils stāstīja par ciešanām, ko
izturēja, būdams patiess Glābēja apustulis.
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2. korintiešiem 12. nodaļa
Pāvils stāsta, kā ticis aizrauts debesīs, un māca, kā, apzinoties savas vājības, mēs
varam gūt labumu
Padomā par kādu reizi, kad tevi bija
sadūris ērkšķis. Kādā ziņā ērkšķi var
apgrūtināt mūsu dzīvi?

Apustulis Pāvils izmantoja līdzību par
dzeloni, simboliski attēlojot
pārbaudījumu vai vājību, ko viņš
piedzīvoja.

Lasot tālāk sniegto eldera Dalina H. Ouksa, Divpadsmit apustuļu kvoruma
locekļa, izteikumu, apdomā, kāda veida pārbaudījumus vai vājības tu esi
pieredzējis: „Daži ir zaudējuši kādu tuvinieku vai rūpējas par kādu cilvēku ar
invaliditāti. Dažus ir ievainojusi šķiršanās. Daži alkst pēc mūžīgās laulības. Kāds ir
saķerts atkarību izraisošu vielu vai tādu ieradumu kā alkohola, tabakas, narkotiku
vai pornogrāfijas tvērienā. Citiem ir fiziski vai garīgi traucējumi. Citiem ir grūtības

ar homoseksuālām tieksmēm. Vēl kādam ir briesmīgas depresijas vai nepilnības sajūtas. Tādā vai
citādā veidā daudzi nes smagu nastu” („Viņš dziedina smagās nastas” (vispārējās konferences
runa), Ensign vai Liahona, 2006. g. nov., 6. lpp.).

Studējot 2. korintiešiem 12. nodaļu, uzmeklē patiesās mācības, kas var tev palīdzēt,
sastopoties ar pārbaudījumiem vai vājībām.

Izlasi 2. korintiešiem 12:1–4, meklējot vīziju, ko Pāvils redzēja. (Šajos pantos,
stāstot par „cilvēku”, Pāvils runā par sevi trešajā personā. Frāze 2. pantā „vai miesā
vai ārpus miesas, nezinu, Dievs to zina” norāda uz to, ka Pāvils redzēja vīziju.)

Izlasi 2. korintiešiem 12:5–6, meklējot, kā Pāvils reaģēja uz šo vīziju par celestiālo
valstību.

Pievērs uzmanību: lai gan Pāvils redzēja vīziju, viņš par to nelielījās. Iespējams, viņš
raizējās, ka citi varētu būt pārāk augstās domās par viņu, lai gan viņam joprojām
bija mirstīgās grūtības, ko pārvarēt.

Izlasi 2. korintiešiem 12:7–9, meklējot, kā Tas Kungs palīdzēja Pāvilam saglabāt
pazemību. („Nepaaugstināties” (7. pantā) nozīmē — nekļūt iedomīgam.)

Elders Brūss R. Makonkijs, Divpadsmit apustuļu kvoruma loceklis, minēja, ka
Pāvila dzelonis varētu būt „kāds fizisks trūkums, acīmredzot pat mokošs, kura dēļ
apustulis Pāvils ik pa laikam vai visu laiku izjuta ciešanas” (Doctrinal New
Testament Commentary, 3. sēj. (1965–1973), 2:448).

24.  DAĻA,  2 .  DIENA

467



Ievēro, cik daudzas reizes Pāvils lūdza par to, lai viņa „dzelonis miesā” tiktu
paņemts prom. (Trīs reizes.)

Tu vari atzīmēt 2. korintiešiem 12:9 frāzi, kas paskaidro to, ka Tas Kungs izvēlējās
atstāt Pāvila „dzeloni miesā”.

No šiem pantiem mēs uzzinām, ka Tas Kungs ļauj mums pieredzēt vājības un
pārbaudījumus, lai mēs varētu iemācīties būt pazemīgi. Tu varētu atzīmēt vai
pierakstīt šo patieso principu savos Svētajos Rakstos — blakus 2. korintiešiem
12:7–9.

Izlasi 2. korintiešiem 12:9–10, meklējot, kādus patiesos principus apguva Pāvils, kas
palīdzēja viņam izturēt savas vājības. Lasot paturi prātā, ka labvēlība ir „dievišķa
palīdzība vai spēks”, ko var iegūt, pateicoties Jēzus Kristus īstenotajai Izpirkšanai
(Svēto Rakstu ceļvedis, „Labvēlība”, scriptures.lds.org).

Tu varētu atzīmēt 2. korintiešiem 12:9–10 minētos vārdus un frāzes, kas māca šos
patiesos principus: Jēzus Kristus labvēlība ir pietiekama, lai mūs stiprinātu
mūsu vājībās. Tas Kungs ne vienmēr paņem mūsu grūtības prom, taču Viņš
stiprina mūs, kamēr mēs tās uzticīgi pārdzīvojam.

Elders Dalins H. Oukss liecināja: „Tā Kunga, Jēzus Kristus, dziedinošais spēks —
vai nu tas noņem mūsu nastas, vai stiprina mūs, lai izturētu un sadzīvotu ar tām,
kā tas bija apustulim Pāvilam — ir pieejams visa veida mirstīgajās ciešanās”
(„Viņš dziedina smagās nastas”, 8. lpp.).

2. Savā studiju dienasgrāmatā uzraksti atbildes uz diviem vai visiem
šiem jautājumiem:

a. Ko tev nozīmē tas, ka Jēzus Kristus labvēlība (2. korintiešiem 12:9) ir
pietiekama, lai stiprinātu tevi tavās vājībās?

b. Kā 2. korintiešiem 12:9–10 mācītie patiesie principi var tev palīdzēt tavās
vājībās un pārbaudījumos?

c. Kad tu vai kāds, ko pazīsti, saņēma Glābēja stiprinājumu, kas palīdzēja tikt
galā ar vājību vai pārbaudījumu?

2. korintiešiem 13. nodaļa
Pāvils skubina Korintas svētos izvērtēt sevi un pierādīt savu uzticību
Daži cilvēki mūsdienās apstrīd to cilvēku mācības un pilnvaras, kas ir aicināti kalpot
Baznīcas vadītāju amatos. Tieši tāpat arī Korintas svēto vidū bija viltus skolotāji, kas
apstrīdēja Pāvilu un viņa kā apustuļa pilnvaras.

Izlasi 2. korintiešiem 13:3, meklējot, kam daži Baznīcas locekļi Korintā centās atrast
pierādījumus.

Izlasi 2. korintiešiem 13:5–6, meklējot, ko Pāvils skubināja Korintas svētos darīt tā
vietā, lai apšaubītu to, ka caur viņu kā apustuli runāja Tas Kungs. (Ar vārdu nederīgs
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šajos pantos tiek apzīmēts samaitāts vai netikumīgs cilvēks.) Tu varētu atzīmēt
5. pantā darbības vārdus, kas raksturo, kas Korintas svētajiem bija jādara.

Kad Pāvils lūdza Korintas svētos izvērtēt, vai viņi stāv „ticībā” (5. pantā), viņš lūdza
tiem apdomāt, vai viņi ir uzticīgi Tā Kunga Baznīcai. No 2. korintiešiem 4:5–6 mēs
uzzinām, ka tā vietā, lai kritizētu Baznīcas vadītājus, Baznīcas locekļiem
vajadzētu izvērtēt, cik uzticīgi ir viņi paši.

Izlasi tālāk doto pravieša Džozefa Smita izteikumu, meklējot, kas, saskaņā ar viņa
mācīto, notiks, ja mēs izvēlēsimies kritizēt mūsu vadītājus tā vietā, lai izvērtētu,
cik uzticīgi esam paši: „Ja cilvēks saceļas, lai nosodītu citus, vaino Baznīcu, sakot,
ka Baznīcas locekļi ir nomaldījušies, bet viņš pats ir taisnīgs, — nešaubīgi ziniet,
ka viņš ir uz platā atkrišanas ceļa un, ja viņš nenožēlos grēkus, tad atkritīs,
patiesi, kā Dievs dzīvo” (Baznīcas prezidentu mācības: Džozefs Smits (2010. g.),

315.–316. lpp.).

3. Velti kādu brīdi, lai apdomātu tālāk sniegtos jautājumus. Tad savā
studiju dienasgrāmatā uzraksti savu vārdu, norādot, ka esi izpildījis

šo uzdevumu.

a. Skalā no 1 līdz 10 (10 ir izcili), cik labi tu seko Baznīcas vadītāju padomam?

b. Kuram standartam, ko mācīja pravietis vai apustulis, tu varētu sekot ar
lielāku uzticību?

c. Skalā no 1 līdz 10 (10 — ikreiz, kad rodas iespēja), cik bieži tu paud savu
pateicību par Baznīcas vadītājiem — personīgi vai lūgšanā?

d. Kā tu varētu vairāk izrādīt savu pateicību par upuri un pūlēm, ko vadītāji
veic tavā labā?

4. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz jautājumu:
Kādas svētības būtu gūstamas, ja tu līdzīgā veidā sevi regulāri garīgi

izvērtētu?

2. korintiešiem 13:7–14 mēs uzzinām, ka Pāvils skubināja svētos izvairīties no
ļaunuma un tiekties uz pilnību.

5. Savā studiju dienasgrāmatā, zem šīs dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju 2. korintiešiem 10.–13. nodaļu un pabeidzu to (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu skolotāju:
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Ievads Pāvila vēstulē
galatiešiem
Kādēļ studēt šo vēstuli?
Apustuļa Pāvila vēstule galatiešiem tika rakstīta, vēršoties pie ebreju kristiešiem,
kuri bija novērsušies no Tā Kunga, no jauna paļaujoties uz Mozus bauslības
darbiem. Apustulis Pāvils centās atrisināt šo problēmu, liekot uzsvaru uz to, ka
apgrūtinošā Mozus bauslības nasta, kas vedina uz garīgo verdzību, atšķiras no
Jēzus Kristus evaņģēlija, kas izved garīgajā brīvībā. Šī vēstule var tev palīdzēt
novērtēt to brīvību, kas mums tiek dāvāta caur Jēzus Kristus evaņģēliju.

Kas sarakstīja šo vēstuli?
Vēstuli galatiešiem sarakstīja apustulis Pāvils (skat. Galatiešiem 1:1).

Kad un kur šī vēstule tika uzrakstīta?
Pāvils, visdrīzāk, rakstīja galatiešiem, ceļojot cauri Maķedonijai, sava trešā misijas
ceļojuma laikā, aptuveni 55.–57. g. pēc Kr. (skat. Svēto Rakstu ceļvedi, „Pāvila
vēstules”).

Kam un kādēļ šī vēstule tika rakstīta?
„Pastāv zināma neskaidrība par to, kurām baznīcām šī vēstule tikusi adresēta. Tās
atradās vai nu Galatijas ziemeļos, reģionā, kura galvaspilsēta bija Ankara, vai nu
reģionā, kur Galatija robežojās ar Frīģiju, ko Pāvils bija apmeklējis sava pirmā
misijas ceļojuma laikā. Lai kā arī būtu, Pāvils noteikti bija apmeklējis Galatijas
baznīcas sava otrā (Ap. d. 16:6) un trešā (Ap. d. 18:23) misijas ceļojuma laikā.”
(Svēto Rakstu ceļvedis, „Pāvila vēstules”.)

Pāvils rakstīja Galatijas svētajiem, jo bija ļoti noraizējies par to, ka tie novēršas no
Tā Kunga, sekojot dažu ļaužu mācībām, kuri cenšas „[sagrozīt] Kristus evaņģēliju”
(skat. Galatiešiem 1:6–7). Ebreju kristieši mācīja citticībnieku kristiešiem maldu
mācību, sakot: lai tie varētu tikt glābti, tiem ir jātiek apgraizītiem un jāievēro Mozus
bauslības priekšraksti un prasības (skat. Galatiešiem 6:12; skat. arī Ap. d. 15:1). Daži
galatiešu svētie bija pieņēmuši šo ļaužu mācības (skat. Galatiešiem 4:10).

Rakstot šo vēstuli, Pāvilam bija vairāki mērķi:

1. Aizstāvēties pret viltus mācītāju apsūdzībām, kuri pretojās viņa teiktajam.

2. Mācīt, ka visi cilvēki — gan ebreji, gan citticībnieki — tiek glābti caur Jēzus
Kristus īstenoto Izpirkšanu un ticību Jēzum Kristum, nevis caur paļaušanos uz
Mozus bauslības darbiem.

3. Izskaidrot Mozus bauslības lomu Dieva iecerē.

4. Nošķirt veco derību, ko Dievs slēdza caur Mozu, no jaunās derības Kristū.

5. Aicināt svētos dzīvo saskaņā ar Garu.
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Kādas ir šīs vēstules raksturiezīmes?
Vēstule galatiešiem izceļas starp visām pārējām kā emocionālākā Pāvila vēstule,
kurā viņš asi norāj gan noklīdušos Baznīcas locekļus, gan viltus mācītājus, kuri
noveduši tos no ceļa. Vēstulē galatiešiem ir ietverts senākais attaisnošanas mācības
izklāsts, ko rakstījis Pāvils, — mēs netiekam attaisnoti, pateicoties Mozus bauslības
darbiem, bet gan pateicoties ticībai Jēzum Kristum. Šajā vēstulē „miesas darbi” tiek
pretnostatīti „Gara augļiem” (skat. Galatiešiem 5:16–25).

Īss satura izklāsts
Galatiešiem 1.–2. nodaļa. Pāvils raksta Galatijas svētajiem, jo tie ir novērsušies no
Tā Kunga, pieņemot maldu mācības. Viņš aizstāv savu apustuļa aicinājumu, stāstot
par savu sākotnējo cīņu pret Baznīcu un vēlāko pievēršanos. Viņš uzsver to, ka ir
saņēmis atklāsmi tieši no Dieva, un izskaidro, ka apustuļi ir apstiprinājuši viņa
kalpošanu citticībniekiem. Viņš paziņo, ka kādreiz nav bijis vienisprātis ar Pēteri
attiecībā uz citticībnieku svētajiem. Viņš māca, ka cilvēki netiek attaisnoti,
pateicoties Mozus bauslības darbiem, bet gan pateicoties ticībai Jēzum Kristum.

Galatiešiem 3.–4. nodaļa. Pāvils aizstāv evaņģēlija vēstījumu. Viņš māca, ka
Ābrahāms ir piemērs tam, ka cilvēks tiek attaisnots, pateicoties ticībai, nevis Mozus
bauslības darbiem. Caur Grēku Izpirkšanu Jēzus Kristus ir izpircis visu cilvēci no
bauslības lāsta. Mozus bauslībai bija jābūt par audzinātāju, kas ved mūs pie Kristus
(Galatiešiem 3:24). Caur ticību un kristīšanu svētie saņem Izpirkšanas svētības,
slēdz evaņģēlija derības un caur Kristu kļūst par Dieva mantiniekiem, vairs
nebūdami kalpi, bet gan Dieva bērni.

Galatiešiem 5.–6. nodaļa. Pāvils aicina svētos palikt nelokāmiem evaņģēlija
derībā, ko tiem dāvā Kristus. Pāvils salīdzina tāda cilvēka dzīvi, kurš ņem dalību
„miesas darbos” (Galatiešiem 5:19), ar cilvēku, kurš bauda „Gara augļus”
(Galatiešiem 5:22). Viņš māca, ka svētajiem vajadzētu nest citam cita nastas un
nepiekust, darot labu. Mēs pļaujam to, ko esam sējuši.

PĀVILA VĒSTULE GALATIEŠIEM
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24. DAĻA: 3. DIENA

Pāvila vēstule galatiešiem
Ievads
Apustulis Pāvils norāj Galatijas svētos, kuri seko viltus mācībām, un viltus
mācītājus, kuri ved tos neceļos. Viņš māca par to, ka Galatijas svētie var kļūt par
Dieva mantiniekiem, gluži kā Ābrahāms, ticot un sekojot Jēzum Kristum, nevis
paklausot Mozus bauslības rituālajām prasībām.

Galatiešiem 1.–2. nodaļa
Pāvils norāj svētos par sekošanu viltus mācītājiem un mudina tos atgriezties pie
evaņģēlija
Iztēlojies, ka kāds no taviem brāļiem, māsām vai draugiem atklāj tev, ka vairs nav
drošs par to, ka Baznīcas mācības ir patiesas. Viņš vai viņa vairs neapmeklē Baznīcu
un nedzīvo saskaņā ar evaņģēliju.

1. Pieraksti savā studiju dienasgrāmatā, ko tu teiktu savam brālim,
māsai vai draugam, lai palīdzētu viņam/viņai no jauna noticēt

Baznīcas mācībām.

Studējot Galatiešiem 1. nodaļu un mācoties par to, kādēļ Galatijas svētie sāka
atkrist no patiesā evaņģēlija, pievērs uzmanību patiesajiem principiem, kas var
palīdzēt tavam brālim, māsai vai draugam atgūt ticību.

Galatija bija ziemeļcentrālās Mazāzijas reģions, kurā ietilpa daudzas no pilsētām,
ko apustulis Pāvils bija apmeklējis sava otrā un trešā misijas ceļojuma laikā (skat.
Ap. d. 16:6; 18:23; skat. arī 13. Bībeles karti „Apustuļa Pāvila misijas ceļojumi” PDS
Bībeles izdevumā). Izlasi Galatiešiem 1:6–7, pievēršot uzmanību tam, ar kādu
problēmu saskārās Galatijas svētie.

Cilvēki, kuri satrauca Galatijas svēto prātus un sagrozīja evaņģēlija mācības, lika
tiem apšaubīt (skat. Galatiešiem 1:7, atsauce a PDS Bībeles izdevumā) Pāvila
mācību par to, ka pestīšana nāk vienīgi caur Jēzu Kristu. Šie viltus mācītāji bija jūdu
izcelsmes kristieši, kurus dēvēja par jūdaistiem. Viņi apgalvoja: lai Galatijas svētie
varētu tikt glābti, tiem ir jātiek apgraizītiem un jāievēro Mozus bauslības
priekšraksti.

Izlasi Galatiešiem 1:8–9, pievēršot uzmanību tam, ko Pāvils teica par ļaudīm, kuri
sludina citādāku evaņģēliju nekā to, ko viņš ir sludinājis kā Tā Kunga apustulis.

Izlasi Galatiešiem 1:10–12, pievēršot uzmanību tam, kas bija Pāvila mācību avots.
Tu varētu atzīmēt vai pasvītrot uzieto savos Svētajos Rakstos.

No Pāvila mācībām mēs uzzinām, ka Jēzus Kristus atklāj patieso mācību
Saviem praviešiem.

2. Savā studiju dienasgrāmatā pieraksti atbildes uz diviem vai visiem
trim jautājumiem:

a. Kā atcerēšanās par to, ka patiesās mācības avots ir Dievs, var palīdzēt brīžos,
kad mūs māc šaubas par pravieša mācībām?
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b. Ko mēs varam darīt, lai saņemtu atklāsmi no Dieva un pārliecinātos, ka
pravieša mācības ir patiesas?

c. Kā šī patiesā mācība var palīdzēt cilvēkam, kuram ir grūti noticēt pravieša
mācībām?

Galatiešiem 1:13–2:21 Pāvils stāsta svētajiem par savu pievēršanos un pirmajiem
misijas ceļojumiem. Vēl viņš paskaidro, kādēļ citticībnieku izcelsmes kristiešiem
nevajag paļauties uz tradīciju, ka pestīšana tiek nodrošinātā caur Mozus bauslību,
bet gan ticēt, ka mums tiek piedots jeb ka mēs tiekam attaisnoti caur ticību Jēzum
Kristum. Pāvils liecina, ka viņš dzīvo „ticībā uz Dieva Dēlu”, kas viņu mīlējis un par
viņu nodevies (Galatiešiem 2:20).

Galatiešiem 3.–4. nodaļa
Pāvils aicina galatiešus iegūt visas svētības, kas tika apsolītas Ābrahāmam caur
Jēzu Kristu
Kādēļ turpmāk minētajiem cilvēkiem varētu šķist, ka tiem nav tādu priekšrocību Tā
Kunga svētību iegūšanā, kā citiem Baznīcas locekļiem, kuri ir zinājuši par evaņģēliju
un bijuši uzticīgi tam kopš mazotnes?

• Kāds jaunietis ir uzaudzis mazaktīvā ģimenē, kur viņam bērnībā netika mācīts
par evaņģēliju. Viņa ģimene ir atsākusi aktīvi apmeklēt Baznīcu un sāk mācīties
dzīvot pēc evaņģēlija.

• Kāda sieviete gadiem ilgi ir izsmējusi un kritizējusi Baznīcu. Taču nesen viņas
sirds mainījās, un viņa tika kristīta.

Studējot Galatiešiem 3.–4. nodaļu, pievērs uzmanību patiesajam principam, kas var
palīdzēt izprast, ka Dieva svētības ir pieejamas ikvienam, neatkarīgi no šī brīža
apstākļiem un agrākajām izvēlēm.

Tā kā daudzi no Galatijas svētajiem bija citticībnieki, kas pievērsušies kristietībai,
viņi nebija Ābrahāma bioloģiskie pēcteči, kuriem tika apsolītas visas Dieva svētības.

Izlasi Galatiešiem 3:7–9, pievēršot uzmanību tam, ko Pāvils māca par tiem, „kas
tic” (Galatiešiem 3:7) Jēzum Kristum.

Spriežot pēc 8. panta, ko Tas Kungs apsolīja Ābrahāmam? ____________________

Spriežot pēc 9. panta, kas notiks ar tiem, kuri tic Jēzum Kristum?
____________________
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Tikt „svētītam līdz ar ticīgo Ābrahāmu”
(Galatiešiem 3:9) nozīmē — būt
spējīgam saņemt svētības, ko Dievs
dāvāja Ābrāhāmam, noslēdzot derību,
ka caur viņu visi ļaudis varēs baudīt
augstākās priesterības, celestiālās
laulības un paaugstināšanas svētības
(skat. Svēto Rakstu ceļvedi, „Ābrahāma
derība”, scriptures.lds.org).

Galatiešiem 3:10–25 rakstīts, ka Mozus
bauslība netika dota kā līdzeklis, caur
kuru cilvēki varētu tikt attaisnoti
(Galatiešiem 3:11), saņemot grēku
piedošanu un tiekot atzīti par
nevainīgiem. Tās nolūks bija rādīt ceļu
jeb kļūt par „audzinātāju” (Galatiešiem
3:24), palīdzot Israēla tautai nākt pie
Jēzus Kristus un tapt attaisnotai —
pateicoties ticībai Viņam. Pievērs
uzmanību tam, ka vārds attaisnot
nozīmē — „tikt atbrīvotam no soda par grēku un pasludinātam par nevainīgu”
(Svēto Rakstu ceļvedis, „Attaisnošana, attaisnot”, scriptures.lds.org).

Izlasi norādītās rakstvietas un atbildi uz jautājumiem, aizpildot šo tabulu:

Galatiešiem 3:26–27 Kas mums jādara,
lai mēs varētu iegūt Ābrahāmam
apsolītās svētības?

Galatiešiem 3:28–29; 4:7. Par ko mēs, neatkarīgi no
tā, kādi esam bijuši, kļūstam, kristoties un noslēdzot
evaņģēlija derību?

No Galatiešiem 3:26–29; 4:7 mēs mācāmies, ka visi tie, kuri pielieto ticību
Jēzum Kristum un noslēdz evaņģēlija derību, tiks vienoti Kristū un kļūs par
Dieva mantiniekiem.

Kādēļ ir svarīgi zināt, ka Dievs apsola iepriekšminētās svētības ikvienam, kurš
noslēdz ar Viņu derību, neatkarīgi no cilvēka pašreizējiem apstākļiem vai agrākajām
izvēlēm? ____________________

Galatiešiem 4:8–31 Pāvils aicina Galatijas svētos atgriezties pie Jēzus Kristus un
izbēgt no tā jūga, ko viņi varētu uzņemties, cenšoties ievērot daudzās Mozus
bauslības paražas.

Galatiešiem 5.–6. nodaļa
Pāvils mudina Galatijas svētos atjaunot savu ticību Jēzum Kristum
Kurus no kārdinājumiem, ar ko tu saskaries, tev ir visgrūtāk pārvarēt? Kā tu vari
pārvarēt šos kārdinājumus?
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Studējot Galatiešiem 5.–6. nodaļu, pievērs uzmanību principiem, kas var palīdzēt
pārvarēt kārdinājumus.

Izlasi Galatiešiem 5:16–17, pievēršot uzmanību konkurējošajiem spēkiem, par
kuriem raksta Pāvils.

„Staigāt Garā” (Galatiešiem 5:16) nozīmē — dzīvot Svētā Gara cienīgi un sekot Tā
pamudinājumiem. „Īstenot miesas kārību” (Galatiešiem 5:16) nozīmē — padoties
kārdinājumiem un sagrēkot.

Pabeidz šo principu, balstoties uz to, ko mācījies no Galatiešiem 5:16: staigājot
Garā, mēs pārvarēsim ____________________.

Padomā, kā staigāšana Garā var palīdzēt tev pārvarēt kārdinājumus.

Izlasi Galatiešiem 5:22–23, pievēršot uzmanību tam, ko vēl tu vari iegūt, staigājot
Garā. (Pievērs uzmanību tam, ka Galatiešiem 5:22–23 ir prasmīgi pārzināmā
rakstvieta. Tu varētu to kaut kā īpaši atzīmēt, lai pēcāk viegli varētu atrast.)

Prasmīgi pārzināmā rakstvieta: Galatiešiem 5:22–23
3. Lai varētu vieglāk

iegaumēt Galatiešiem
5:22–23, uzzīmē savā studiju
dienasgrāmatā koku ar deviņiem
augļiem (pa trīs augļiem katrā
līmenī). Uzraksti virs koka vārdus:
Bet Gara auglis ir …. Zem koka
uzraksti: Pret tādām lietām nav
bauslības. Sākot ar augšējo augļu
rindu, secīgi ieraksti katrā no
uzzīmētajiem augļiem Pāvila
uzskaitīto Gara augļu pirmo burtu.
Vingrinies šīs prasmīgi pārzināmās
rakstvietas citēšanā, lūkojoties uz
savu zīmējumu un, kad
nepieciešams, ieskatoties minētajā
rakstvietā. Turpini vingrināties,
kamēr varēsi citēt šo prasmīgi pārzināmo rakstvietu, neskatoties zīmējumā un
Svētajos Rakstos. Citē šo rakstvietu kādam no ģimenes locekļiem vai semināra
audzēkņiem.

4. Savā studiju dienasgrāmatā atbildi uz jautājumu: Kā minēto dāvanu
iegūšana varētu palielināt tavu spēju — palīdzēt apkārtējiem?

Izlasi Galatiešiem 6:1–2, pievēršot uzmanību apustuļa Pāvila mācībai par to, kā
Baznīcas locekļiem vajadzētu izturēties pret cilvēku, kurš ir grēkojis. Tikt pieķertam
pārkāpumā (Galatiešiem 6:1) nozīmē — grēkot.

Kādēļ ir svarīgi būt lēnprātīgiem (Galatiešiem 6:1), cenšoties kādam palīdzēt
atgriezties uz evaņģēlija ceļa?
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Galatiešiem 6:3–5 Pāvils māca, ka mums nevajadzētu būt lielīgiem un paštaisniem
un ka ikvienam būs „jānes sava paša nasta” (Galatiešiem 6:5) jeb jāatskaitās par
savām paša izvēlēm.

Kas izaugs, ja tu iesēsi turpmāk minētās sēklas? Pieraksti savus minējumus tukšajās
vietās, kas atvēlētas atbildēm. (Pareizās atbildes atradīsi šī stundas apraksta
noslēgumā.)

a)

b)

c)

Pāvils izmantoja salīdzinājumu ar sēklām, lai mācītu patiesus garīgos principus.
Izlasi Galatiešiem 6:7–8, pievēršot uzmanību Pāvila mācībai par to, ko mēs varam
sagaidīt, sējot jeb iedēstot sēklas. Šajos pantos ietvertā Pāvila mācība bieži tiek
dēvēta par pļaujas likumu.
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Izlasi Galatiešiem 6:9–10, pievēršot uzmanību tam, kādēļ Pāvils mācīja par šo
pļaujas likumu pēc tam, kad bija aicinājis, lai galatieši palīdzētu cits citam palikt vai
atgriezties uz evaņģēlija ceļa.

No šiem pantiem mēs varam mācīties: uzcītīgi darot labus darbus, mēs pļausim
svētības.

5. Pieraksti savā studiju dienasgrāmatā atbildes vismaz uz diviem
jautājumiem:

a. Kā apsolījums par to, ka „savā laikā” varēsim pļaut, palīdz mums
„nepagurt” (Galatiešiem 6:9) jeb nepadoties, kalpojot citiem un dzīvojot pēc
evaņģēlija?

b. Kad tu vai kāds no taviem paziņām ir uzcītīgi darījis labu, nesaņemot
tūlītējas svētības?

c. Lūdz un domā par to, kuram cilvēkam tu varētu palīdzēt atgriezties uz
evaņģēlija ceļa. Domājot par konkrēto cilvēku, pieraksti mērķi attiecībā uz
to, kā tu uzcītīgi darīsi labu, cenšoties viņam palīdzēt, kaut arī taviem
pūliņiem var nebūt tūlītēja rezultāta.

Galatiešiem 6:11–18 Pāvils noslēdz savu vēstuli Galatijas svētajiem, liecinot, ka
Jēzus Kristus dāvātais miers un žēlastība tiek dota visiem, kuri ir kļuvuši par jaunām
radībām caur ticību Viņa Vārdam.

6. Savā studiju dienasgrāmatā, zem šīs dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju Pāvila vēstules galatiešiem 1.–6. nodaļu un pabeidzu šo stundu (datums).

Papildjautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu skolotāju:

Atbildes uzdevumam par sēklām: a) saulespuķe; b) ķirbis; c) pupa.
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Ievads Pāvila vēstulē
efeziešiem
Kādēļ studēt šo vēstuli?
Elders Brūss R. Makonkijs no Divpadsmit apustuļu kvoruma mācīja, ka „vēstule
efeziešiem ir vēstule visai pasaulei: ebrejiem un citticībniekiem, vīriem un sievām,
vecākiem un bērniem, kungiem un kalpiem. Tas bija Dieva prāts un griba Pāvila
dienās; tā ir iedvesmas balss mūsdienās; tā ir vēstule ar vispārēju aicinājumu un
piemērojumu. …

Tas ir viens no Pāvila labākajiem rakstu darbiem, un tas ir dokuments, kurā ir
iztirzātas pamatmācības un Dieva evaņģēlijs visā tā pestījošajā godībā.” (Doctrinal
New Testament Commentary, 3 sēj. (1965–1973), 2:489.)

Vēstule efeziešiem var palīdzēt tev atlikt malā pasaulīgās lietas, garīgi augt un
daudz pilnīgāk izbaudīt vienotību un sadraudzību starp Baznīcas locekļiem.

Kas sarakstīja šo vēstuli?
Vēstuli efeziešiem sarakstīja apustulis Pāvils (skat. Efeziešiem 1:1).

Kad un kur šī vēstule tika uzrakstīta?
Pāvils norādīja, ka, rakstot vēstuli efeziešiem, viņš atradās ieslodzījumā (skat.
Efeziešiem 3:1; 4:1; 6:20). Vēstule efeziešiem varētu būt uzrakstīta Pāvila pirmā
ieslodzījuma laikā Romā, aptuveni 60.–62. g. pēc Kr. (skat. Svēto Rakstu ceļvedi,
„Pāvila vēstules”, scriptures.lds.org). Tolaik Pāvils tika turēts mājas arestā, bet viņš
varēja brīvi pieņemt apmeklētājus un mācīt evaņģēliju (skat. Ap. d. 28:16–31).

Kam un kādēļ šī vēstule tika rakstīta?
Karaļa Jēkaba Bībeles tulkojumā Efeziešiem 1:1 ir rakstīts, ka vēstule efeziešiem ir
adresēta „svētajiem, kas ir Efezā”. Taču pašos agrīnākajos vēstules manuskriptos
nav ietverti vārdi — „kas ir Efezā”. Tas norāda uz to, ka Pāvils, iespējams, nerakstīja
šo vēstuli tieši efeziešiem, bet vairākām svēto draudzēm, ieskaitot Efezas draudzes.
Efeza bija galvenā Pāvila mītne viņa trešajā misijas ceļojumā (skat. Ap. d. 19:9–10;
20:31), un viņš bija ļoti pieķēries šiem ļaudīm (skat. Ap. d. 20:17, 34–38).

Šajā vēstulē Pāvils vērsās pie Baznīcas locekļiem no citticībnieku vidus (skat.
Efeziešiem 2:11), kuri, iespējams, bija pievērsušies evaņģēlijam pavisam nesen
(skat. Efeziešiem 1:15). Viņš rakstīja ar mērķi palīdzēt šiem Baznīcas locekļiem kļūt
garīgākiem un stiprināt savu liecību. Viņa galvenais mērķis bija palīdzēt šiem
jaunpievērstajiem padziļināt savas garīgās zināšanas par Dievu un Baznīcu (skat.
Efeziešiem1:15–18; 3:14–19), veicināt vienotību, it īpaši citticībnieku un ebreju svēto
starpā (skat. Efeziešiem 2:11–22; 4:1–16; 5:19–6:9), kā arī mudināt svētos pretoties
ļaunajiem spēkiem (skat. Efeziešiem 4:17–5:18; 6:10–18). Daudzi Efezas svētie
dzīvoja pietiekami taisnīgi, lai varētu tikt apzīmogoti mūžīgajai dzīvei (skat.
Efeziešiem 1:13; Bruce R. McConkie, Doctrinal New Testament Commentary,
2:493–494).
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Kādas ir šīs vēstules raksturiezīmes?
Vēstulē efeziešiem ir ietvertas daudzas pēdējo dienu svētajiem labi zināmas
mācības un idejas, tai skaitā mācības par iepriekšēju izredzētību, evaņģēlija pilnības
atklāšanas laikmetu, Apsolījuma Svēto Garu, praviešu un apustuļu lomu, idejas par
patiesu un vienotu Baznīcu un par dažādajiem amatiem, aicinājumiem un
pienākumiem Baznīcas organizācijā. Šajā vēstulē ir ietvertas arī viscildenākās
mācības par ģimeni, kas jebkad minētas Svētajos Rakstos.

Īss satura izklāsts
Efeziešiem 1:1 – 4:16. Pāvils raksta par svēto iepriekšējo izredzētību attiecībā uz
evaņģēlija pieņemšanu; evaņģēlija pilnības atklāšanas laikmetu; aizzīmogošanu ar
Apsolījuma Svēto Garu; glābšanu caur labvēlību; citticībnieku un ebreju svēto
apvienošanos vienā Baznīcā; vienu Kungu, vienu ticību un vienu kristīšanu; kā arī
Baznīcas mērķi un tās organizēšanu uz praviešu un apustuļu pamata ar Jēzu Kristu
kā galveno stūrakmeni. Pāvils māca, ka evaņģēlija pilnības atklāšanas laikmetā
Dievs apvienos visas lietas Kristū.

Efeziešiem 4:17 – 6:24. Pāvils mudina svētos piemērot patieso mācību savā
ikdienas dzīvē. Viņš mudina tos atmest veco cilvēku (savus līdzšinējos grēkus) un
uzņemties jauna cilvēka veidolu — caur Kristu. Viņš dod padomus sievām, vīriem,
bērniem, vecākiem, kalpiem, kungiem un draudzēm. Pāvils mudina svētos
„bruņoties ar visiem Dieva ieročiem” (Efeziešiem 6:11).

PĀVILA VĒSTULE EFEZIEŠ IEM
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Esot Romā, apustulim Pāvilam tika uzlikts
mājas arests.

24. DAĻA: 4. DIENA

Efeziešiem 1. nodaļa
Ievads
Apustulis Pāvils uzrakstīja Efezas svētajiem vēstuli par viņu iepriekšējo izredzētību
evaņģēlija pieņemšanā. Viņš rakstīja par pēdējo evaņģēlija pilnības atklāšanas
laikmetu — laikmetu, kurā mēs šobrīd dzīvojam un kurā Dievs „visu apvienos zem
vienas galvas — Kristus” (Efeziešiem 1:10). Pāvils mācīja par to, ka Debesu Tēvu un
Viņa Dēlu, Jēzu Kristu, var iepazīt caur atklāsmi.

Efeziešiem 1:1–8
Pāvils māca svētajiem par viņu iepriekšējo izredzētību evaņģēlija pieņemšanā
Padomā par kādu gadījumu savā dzīvē, kad piekriti uzņemties kādu svarīgu
pienākumu. Kā apziņa, ka esi piekritis uzņemties šo uzdevumu un ka ir kāds, kas
šajā ziņā paļāvies uz tevi, ir stiprinājusi tevi brīžos, kad radušās grūtības šī
uzdevuma izpildē? Kā tu esi ticis svētīts jeb atalgots par šī pienākuma veikšanu?

Šajā vēstulē apustulis Pāvils centās
stiprināt tos, kuri jau bija kļuvuši par
Baznīcas locekļiem, un palīdzēt
jaunpievērstajiem padziļināt savas
garīgās zināšanas un saglabāt uzticību
savām derībām.

Izlasi Efeziešiem 1:3–8, pievēršot
uzmanību patiesajiem principiem, ko
Pāvils māca svētajiem, lai palīdzētu
tiem saglabāt uzticību savām derībām.

1. Savā studiju
dienasgrāmatā atbildi uz šiem jautājumiem:

a. Kādas divas vai trīs pamatdoktrīnas tu mācītu kādam Baznīcas loceklim, lai
palīdzētu tam saglabāt uzticību savām derībām un turpināt aktīvi iesaistīties
Baznīcas dzīvē?

b. Kā izpratne par šīm patiesajām mācībām varētu palīdzēt šim cilvēkam
saglabāt uzticību?

Pamatdoktrīnu apguve
Uzsākot šo stundu, iepazīsties ar pamatdoktrīnu sarakstu šīs rokasgrāmatas ievaddaļā.
Pamatdoktrīnu apgūšana palīdzēs tev dzīvot pēc evaņģēlija un mācīt šīs svarīgās un patiesās
mācības citiem. Studējot Pāvila vēstules efeziešiem 1. nodaļu, centies gūt dziļāku izpratni par
dažām pamatdoktrīnām.

Frāze „pirms pasaules radīšanas”, kas minēta Efeziešiem 1:4, norāda uz
pirmslaicīgo esamību, bet frāze „[pieņems mūs par Saviem bērniem] caur Jēzu
Kristu” un vārdi iepriekš nolēmis, kas minēti Efeziešiem 1:5, norāda uz cilvēkiem,
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kuri tika izredzēti, lai pieņemtu evaņģēliju laicīgajā dzīvē. Viens no patiesajiem
principiem, ko varam mācīties no šiem pantiem, vēsta, ka Dieva bērni tika
iepriekš izredzēti evaņģēlija svētību iegūšanai. Šo svētību iegūšana ir atkarīga
no mūsu uzticības šajā dzīvē.

Lasot turpmāk minēto citātu no grāmatas Uzticīgi ticībai, padomā, kā izpratne par
iepriekšēju izredzētību var palīdzēt cilvēkiem saglabāt uzticību savām derībām un
turpināt aktīvi iesaistīties Baznīcas dzīvē:

„Pirmslaicīgajā garu pasaulē Dievs norīkoja noteiktus garus īpašu misiju izpildei laicīgajā dzīvē.
To sauc par iepriekšēju izredzēšanu.

Iepriekšēja izredzēšana negarantē, ka cilvēkiem tiks doti noteikti aicinājumi vai pienākumi. Šāda
iespēja rodas, taisnīgi pielietojot rīcības brīvību šīs dzīves laikā, gluži kā iepriekšēja izredzēšana
varēja notikt, pateicoties taisnīgai pirmslaicīgajai dzīvei. …

Doktrīna par iepriekšēju izredzēšanu attiecas uz visiem Baznīcas locekļiem, ne tikai uz Glābēju un
uz Viņa praviešiem. Pirms Zemes radīšanas uzticīgām sievietēm tika uzticēti noteikti pienākumi,
un uzticīgi vīrieši tika izredzēti noteiktu priesterības pienākumu veikšanai. Kaut arī tu to visu
neatceries, tu noteikti piekriti veikt svarīgus uzdevumus, kalpojot savam Tēvam. Ja tu pierādīsi, ka
esi cienīgs, tev tiks dotas iespējas izpildīt tos uzdevumus, kurus tu uzņēmies.” (Uzticīgi ticībai:
evaņģēlija norādes (2005. g.), 71.–72. lpp..)

Kā izpratne par to, ka mēs tikām izredzēti evaņģēlija un daudzo evaņģēlija svētību
pieņemšanai, lai paveiktu noteiktus uzdevumus šajā laicīgajā dzīvē, palīdz mums
saglabāt uzticību savām derībām?

Efeziešiem 1:9–12
Pāvils runā par evaņģēlija pilnības atklāšanas laikmetu
Uzšķir evaņģēlija atklāšanas laikmeta definīciju šīs rokasgrāmatas sākumā iekļautajā
Pamatdoktrīnu sadaļā vai Svēto Rakstu ceļvedī. Izlasi tās rindkopas, kur izskaidrots,
kas ir evaņģēlija atklāšanas laikmets. Lasot pievērs uzmanību tam, kurā evaņģēlija
atklāšanas laikmetā mēs dzīvojam.

Spriežot pēc lasītā — kad aizsākās evaņģēlija atklāšanas laikmets, kurā mēs
dzīvojam? ____________________

Izlasi Efeziešiem 1:9–10, pievēršot uzmanību tam, kas, saskaņā ar Pāvila teikto,
notiks mūsu laikmetā jeb evaņģēlija pilnības atklāšanas laikmetā, kas iestāsies
„laikiem piepildoties”. (Frāze „Savas gribas noslēpumus” apzīmē Dieva ieceres un
nolūkus.)

Kad Pāvils rakstīja, ka visas lietas Kristū — gan tās, kas ir debesīs, gan tās, kas ir
virs zemes, — tiks savienotas vienā veselumā (Efeziešiem 1:10), viņš runāja par
Atjaunošanu un par to, ka reiz tiks apkopotas visas tās atslēgas, spēki un solījumi,
ko Dievs kopš pasaules iesākuma ir atklājis Saviem bērniem, kā arī dotas jaunas
zināšanas, kas nekad iepriekš nav tikušas atklātas (M&D 128:18).

No Efeziešiem 1:10 mēs mācāmies šādu patiesu principu: evaņģēlija pilnības
atklāšanas laikmetā tiks atjaunotas visas agrāko atklāšanas laikmetu
zināšanas.
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Elders B. H. Roberts no Septiņdesmitajiem paskaidro, kā ikviens no iepriekšējiem
evaņģēlija atklāšanas laikmetiem saistās ar evaņģēlija pilnības atklāšanas
laikmetu: „Šis ir evaņģēlija pilnības atklāšanas laikmets, un mēs redzam, kā tajā
saplūst visi iepriekšējie evaņģēlija atklāšanas laikmeti — gluži kā varenas upes,
kas ieplūst okeānā, saistot mūs ar to, kas bijis, un to, kas bijis, ar mums; un mēs
redzam, ka Dievam kopš pašiem pirmsākumiem ir bijis tikai viens dižens mērķis,

un tā ir bijusi Viņa bērnu glābšana. Un tagad ir pienākusi pēdējā diena, pēdējais evaņģēlija
atklāšanas laikmets, kad Zemi jāpārpludina patiesībai, gaismai un taisnīgumam.” (Citāts no
Conference Report, 1904. g. okt., 73. lpp.)

2. Elders Roberts māca, ka
pēdējā evaņģēlija

atklāšanas laikmetā Zemi
jāpārpludina patiesībai, gaismai un
taisnīgumam. Savā studiju
dienasgrāmatā uzskaiti vismaz
piecas (vai vairāk) iepriekšējo
evaņģēlija atklāšanas laikmetu
mācības, rakstvietas, derības un
spēkus, kas ir atjaunoti vai atklāti
evaņģēlija pilnības atklāšanas
laikmetā. (Ja tev nepieciešama palīdzība, skat. sadaļu „Evaņģēlija atjaunošana”
grāmatā Uzticīgi ticībai: evaņģēlija norādes (2005. g.), 160.–161. lpp.)

3. Pabeidz vienu vai abus no šiem uzdevumiem:

a. Savā studiju dienasgrāmatā atbildi uz šiem jautājumiem: Kādas svētības tu
esi saņēmis, pateicoties iespējai — dzīvot evaņģēlija pilnības atklāšanas
laikmetā? Kuri no mūsu evaņģēlija atklāšanas laikmeta resursiem palīdz
evaņģēlija patiesībai un gaismai pārpludināt šo Zemi?

b. Publicē kādā no sociālajiem tīkliem skaidrojumu par evaņģēlija atklāšanas
laikmetiem un to, kādēļ tu esi pateicīgs par iespēju — dzīvot tieši šajā
evaņģēlija atklāšanas laikmetā. Pēc tam uzraksti savā studiju dienasgrāmatā,
kā tu juties, publicējot šo ziņu.

Elders Deivids A. Bednārs no Divpadsmit apustuļu kvoruma ir teicis: „Mani
mīļoties brāļi un māsas, lai gan to, kas šajā evaņģēlija atklāšanas laikmetā līdz
šim paveikts, nododot evaņģēlija vēstījumu caur sociālo mediju kanāliem, var
uzskatīt par labu sākumu, tas ir tikai mazs piliens jūrā. Šobrīd es jūs aicinu
palīdzēt pārvērst šo pilienu plūdos. … Es mudinu jūs pārpludināt Zemi ar
taisnīguma un patiesuma pilniem vēstījumiem — autentiskiem, pacilājošiem un

uzslavas vērtiem vēstījumiem, kas pavisam burtiski pārpludina visu Zemi.” („To Sweep the Earth
as with a Flood” (BYU Izglītības nedēļas svētbrīdis, 2014. g. 19. aug.), LDS.org.)

Kā tu palīdzi pārpludināt Zemi ar taisnīguma un patiesuma pilniem vēstījumiem?
Padomā, kā tu varētu dalīties ar tuvumā un tālumā esošiem cilvēkiem svarīgajās un
patiesajās mācībās, kas tikušas atjaunotas šajā evaņģēlija atklāšanas laikmetā.
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Efeziešiem 1:11–12 Pāvils māca, ka caur Jēzu Kristu svētie ir ieguvuši mantojumu
Dieva valstībā.

Efeziešiem 1:13–23
Pāvils māca par Apsolījuma Svēto Garu
Izlasi Efeziešiem 1:13–14, pievēršot uzmanību svētībai, ko svētie bija ieguvuši,
pateicoties savai uzticībai, kā arī paļāvībai un ticībai uz Jēzu Kristu.

Tikt apzīmogotam ar Apsolījuma Svēto Garu nozīmē to, ka Svētais Gars „apliecina
Tēvam, ka glābšanas priekšraksti ir tikuši izpildīti pareizi un ka cilvēks ir turējis ar
tiem saistītās derības” (Svēto Rakstu ceļvedis, „Apsolījuma Svētais Gars”,
scriptures.lds.org). Efeziešiem 1:14 minētā frāze „mūsu gaidāmā mantojuma ķīla”
nozīmē to, ka tad, ja uzticīgi svētie tiek apzīmogoti ar Apsolījuma Svēto Garu, viņi
saņem personīgu apliecinājumu tam, ka beigu beigās iemantos celestiālo valstību.
(Lai iegūtu vairāk informācijas par aicināšanu un izredzēšanu, izlasi Pētera
2. vēstules 1. nodaļu un attiecīgās nodaļa skaidrojumu, kas ietverts 30. daļas
1. dienas stundā.)

Efeziešiem 1:15–16 Pāvils atklāj svētajiem, ka pastāvīgi pateicas Dievam par viņu
uzticību. Izlasi Efeziešiem 1:17–18, pievēršot uzmanību tam, ko Pāvils lūdza, lai
Dievs dotu svētajiem.

Padomā, ko šie panti māca attiecībā uz to, kā mēs varam iepazīt Debesu Tēvu.

Viens no patiesajiem principiem, ko varam rast šajos pantos, vēsta, ka mēs varam
iepazīt Debesu Tēvu caur atklāsmes garu.

Lasot, ko teicis elders Deivids A. Bednārs, iezīmē to, ko viņš māca par
atklāsmes garu:

„Atklāsme ir veids, kā Dievs sazinās ar Saviem bērniem uz Zemes, un tā ir viena
no dižajām svētībām, kas saistās ar Svētā Gara dāvanu un Tā pastāvīgu klātbūtni.
Pravietis Džozefs Smits mācīja, ka „Svētais Gars ir atklāsmju nesējs” un ka
„neviens cilvēks nevar saņemt Svēto Garu un nesaņemt atklāsmes” (Baznīcas
prezidentu mācības: Džozefs Smits (2010. g.), 131. lpp.).

„Atklāsmes gars ir pieejams ikvienam cilvēkam, kurš caur atbilstošām
priesterības pilnvarām saņēmis pestīšanas priekšrakstus — kristīšanu ar iegremdēšanu grēku
atlaišanai un Svētā Gara dāvanu ar roku uzlikšanu —, un kurš rīkojas, ticībā pieņemot
priesterības nesēju rīkojumu: „Saņem Svēto Garu.” Šī svētība ir pieejama ne tikai Baznīcas
prezidējošiem pilnvarotajiem, tā pieder un tai ir jādarbojas katra vīrieša, sievietes un bērna dzīvē,
kurš ir sasniedzis atbildības vecumu un noslēdzis svētās derības. Patiesas vēlmes un cienīgums
ieaicina atklāsmes garu mūsu dzīvē.” („Atklāsmes gars” (vispārējās konferences runa), Ensign vai
Liahona, 2011. g. maijs, 87. lpp.).

Padomā, kā atklāsme caur Svēto Garu var palīdzēt mums iepazīt Debesu Tēvu.

4. Savā studiju dienasgrāmatā pieraksti, kā atklāsme caur Svēto Garu
ir palīdzējusi tev vai kādam no taviem paziņām labāk iepazīt

Debesu Tēvu.
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Ja tu dzīvosi tā, lai būtu Svētā Gara klātbūtnes cienīgs, Tas tev palīdzēs labāk iepazīt
Debesu Tēvu.

Efeziešiem 1:19–23 Pāvils turpina mācīt par svēto mantojumu un Jēzus Kristus
lomu Savas Baznīcas vadīšanā.

5. Savā studiju dienasgrāmatā, zem šīs dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju Efeziešiem 1. nodaļu un pabeidzu to (datums).

Papildjautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu skolotāju:
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25. DAĻA: 1. DIENA

Efeziešiem 2.–3. nodaļa
Ievads
Apustulis Pāvils mācīja Efezas svētajiem, ka Dieva labvēlība var glābt visus
grēciniekus un ka jūdi un citticībnieki ir kļuvuši par vienotu Dieva saimi. Pāvils
skaidroja arī to, ka Jēzus Kristus Baznīca ir celta uz apustuļu un praviešu pamata,
un izteica vēlmi: kaut svētie varētu sajust Jēzus Kristus mīlestību.

Efeziešiem 2. nodaļa
Pāvils māca, ka Jēzus Kristus asinis pestī gan jūdus, gan citticībniekus
Padomā par brīžiem, kad esi juties izolēts vai nošķirts no pārējiem.

Laikā, kad apustulis Pāvils rakstīja savu vēstuli efeziešiem, daži jūdu izcelsmes
Baznīcas locekļi uzskatīja sevi par pārākiem salīdzinājumā ar citticībnieku izcelsmes
jaunpievērstajiem, jo viņi kopš dzimšanas piederēja Israēla tautai un to vīriešu
kārtas pārstāvji bija apgraizīti.

Izlasi Efeziešiem 2:1–3, pievēršot uzmanību tam, kā Pāvils apraksta to, kāds bija
citticībnieku izcelsmes svēto (jūs 1.–2. pantā) un jūdu izcelsmes svēto (mēs 3. pantā)
garīgais stāvoklis pirms pievēršanās Glābējam un Viņa Baznīcai. 2. pantā minētais
apzīmējums „gaisa valsts valdnieks” attiecas uz velnu un viņa ietekmi visā pasaulē.

• Spriežot pēc 1. un 2. panta, kāds pirms pievēršanās bija citticībnieku garīgais
stāvoklis? ____________________

• Spriežot pēc 3. panta, kāds pirms pievēršanās bija Pāvila un jūdu garīgais
stāvoklis? ____________________

Pāvils minēja, ka gan citticībnieki, gan jūdi bija garīgi miruši jeb šķirti no Dieva savu
grēku dēļ (skat. 1. pantu). Viņi ļāvās miesas kārībām un iegribām, pakļaujot sevi
Dieva dusmām.

Izlasi Efeziešiem 2:4–6, pievēršot uzmanību tam, kāds bija citticībnieku un jūdu
izcelsmes svēto garīgais stāvoklis pēc pievēršanās. Frāze dzīvus darījis 5. pantā
nozīmē — atdzīvinājis, un ar frāzi „paaugstinājis debesīs” 6. pantā ir domāta
celestiālā valstība (skat. Bruce R. McConkie, Doctrinal New Testament Commentary,
3 sēj. (1965–1973), 2:500).

Pievērs uzmanību tam, ka Tas Kungs bija darījis dzīvus jeb atdzīvinājis no garīgās
nāves un atpestījis no grēcīgā stāvokļa gan jaunpievērstos jūdus, gan citticībniekus.
Mēs to dēvējam par garīgo atdzimšanu jeb glābšanu no mūsu grēkiem.

Izlasi Efeziešiem 2:7–10, pievēršot uzmanību tam, kas darīja iespējamu šo
citticībnieku un jūdu pārtapšanu.

Šajos pantos tiek mācīti šādi patiesi principi: Pateicoties Dieva labvēlībai, visa
cilvēce var tikt glābta caur ticību Jēzum Kristum.

Patiesa ticība Jēzum Kristum allaž vedina sekot Viņam un darīt labus darbus. Ņem
vērā, ka Pāvils ir licis uzsvaru uz to, ka mēs nevaram izglābties paši saviem
spēkiem, lai cik labi būtu mūsu darbi (skat. Efeziešiem 2:8–9). Prezidents Dīters
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F. Uhtdorfs no Augstākā prezidija skaidro, kādēļ mums nepieciešama Dieva
labvēlība, sakot:

„Tā kā mēs visi esam „grēkojuši, un visiem trūkst dievišķās godības” (Romiešiem
3:23), un „nekas netīrs nevar ieiet Dieva valstībā” (1. Nefija 15:34), neviens no
mums nav cienīgs atgriezties Dieva klātbūtnē.

Pat ja mēs kalpotu Dievam ar visu savu dvēseli, ar to nepietiktu, jo mēs vēl
joprojām būtu „neizdevīgi kalpi” (Mosijas 2:21). Mēs nevaram izpelnīties
iekļūšanu debesīs; taisnības prasības ir šķērslis, kuru mēs nespējam pārvarēt paši

saviem spēkiem.

Taču viss vēl nav zaudēts.

Dieva labvēlība dāvā mums dižu un mūžīgu cerību.

Pateicoties Jēzus Kristus upurim, žēlastības iecere apmierina taisnības prasības (skat. Almas
42:15) „un dod cilvēkiem iespēju, lai tiem varētu būt ticība grēku nožēlošanai” (Almas 34:15).

Mūsu grēki, kaut arī tie būtu kā purpurs, var atkal kļūt balti kā sniegs (skat. Jesajas 1:18).
Pateicoties tam, ka mūsu mīļotais Glābējs nodeva Sevi kā „atpirkuma maksu par visiem”
(1. Timotejam 2:6], mums ir nodrošināta ienākšana Viņa mūžīgajā valstībā (skat. 2. Pētera 1:11).

Vārti ir atslēgti! …

Lai iemantotu šo godību, mums ir nepieciešams kas vairāk par atslēgtiem vārtiem; mums ir jāiet
caur šiem vārtiem ar patiesu vēlmi mainīties — mainīties tik krasi, ka Svētajos Rakstos tā tiek
dēvēta par „[piedzimšanu] no jauna; jā, [piedzimšanu] no Dieva, izmainoties no sava pasaulīgā
un kritušā stāvokļa uz taisnīguma stāvokli, būdami Dieva pestīti, kļūdami Viņa dēli un meitas”
(Mosijas 27:25). …

Labvēlība ir Dieva dāvana, un, vēloties paklausīt ikvienam Dieva bauslim, mēs pastiepjam savu
mirstīgo roku, lai pieņemtu šo svēto dāvanu no mūsu Debesu Tēva.” („The Gift of Grace”, Ensign
vai Liahona, 2015. g. maijs, 108. un 110. lpp.)

1. Savā studiju dienasgrāmatā atbildi uz šādu jautājumu: Kā aktīva
ticība Jēzum Kristum un grēku nožēla palīdz mums saņemt Dieva

labvēlības dāvanu?

Šajā attēlā ir attēlota daļa no Hēroda
Jeruzālemes tempļa modeļa. Bultiņa
norāda uz „starpsienu” (Efeziešiem
2:14) tempļa ārpagalmā. Tā kā
citticībnieki nebija dzimuši Israēla tautā,
tad, dzīvojot pēc Mozus likuma, tiem
bija aizliegts apmeklēt svētākās tempļa
vietas, kas atradās aiz šīs starpsienas.
Viņi tika uzskatīti par svešiniekiem, kas
ir „šķirti no Israēla draudzes un izslēgti
no [derību apsolījumiem]” (Efeziešiem
2:12). Fiziskā starpsiena simbolizēja garīgo nošķirtību, kas valdīja jūdu un
citticībnieku starpā, pirms Pēteris saņēma atklāsmi, ka evaņģēlijs ir jāsludina arī
citticībniekiem.
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Izlasi Efeziešiem 2:12–15, pievēršot uzmanību tam, kurš noārdīja starpsienu, kas
šķīra citticībniekus no jūdiem. Karaļa Jēkaba Bībeles versijas 15. pantā minētā
ienaida atcelšana nozīmē antagonisma, naidīgas izturēšanās un naida novēršanu
(skat. Svēto Rakstu ceļvedi, „Ienaids”, scriptures.lds.org).

Spriežot pēc šiem pantiem — kas apvienoja citticībniekus un jūdus?

Caur Kristus asinsizliešanu (Izpirkšanu) starpsiena, kas pārnestā nozīmē nošķīra
citticībniekus no jūdiem, tika noārdīta, un viņi visi kļuva par „vienu jaunu cilvēku”
(Efeziešiem 2:15) jeb vienotu ļaužu saimi Kristū. Tu varētu pierakstīt līdzās
Efeziešiem 2:12–15 šo patieso principu: nākot pie Jēzus Kristus un baudot Viņa
labvēlību, mēs apvienojamies ar Dieva svētajiem.

Izlasi Efeziešiem 2:16–19, pievēršot uzmanību frāzēm, kuras uzsver patieso mācību
par to, ka, nākot pie Jēzus Kristus un baudot Viņa labvēlību, mēs apvienojamies ar
Dieva svētajiem.

Padomā, kādēļ mums ir svarīgi izprast un piemērot šo patieso mācību mūsdienu
Baznīcā.

2. Savā studiju dienasgrāmatā atbildi uz šiem jautājumiem:

a. Kā mēs varam palīdzēt citiem kļūt vai no jauna sajusties Baznīcā kā „vienas
valsts pilsoņiem” (Efeziešiem 2:19), nevis svešiniekiem?

b. Kā tev kāds ir palīdzējis sajusties kā svēto līdzpilsonim, nevis svešiniekam?

c. Kā tu esi centies palīdzēt kādam justies līdzīgi?

Padomā par kādu paziņu, kuram varētu nākt par labu Baznīcas pasākumu
apmeklējums. Uzaicini šo cilvēku uz nākamo Baznīcas pasākumu vai sanāksmi un
centies nepārtraukti palīdzēt šim cilvēkam justies gaidītam savā bīskapijā vai
draudzē.

Izlasi Efeziešiem 2:20–22, pievēršot uzmanību Pāvila mācībai par Baznīcas pamatu.

Pabeidz šos patiesos izteikumus, balstoties uz minētajos pantos ietvertajām Pāvila
mācībām: Tā Kunga Baznīca ir celta uz ____________________, ar Jēzu Kristu
kā ____________________.

Stūrakmens ir milzīgs akmens, kuru iemūrē ēkas stūra pamatos, lai tas balstītu un
līdzsvarotu visu celtni.

Kādā veidā Jēzus Kristus kalpo par
Baznīcas galveno „stūra akmeni”
(Efeziešiem 2:20)?
____________________

Gremdējoties pārdomās par Efeziešiem
2:21–22, apsver, kā šis Stūrakmens
palīdz visai Baznīcai.

3. Savā studiju
dienasgrāmatā atbildi

uz šiem jautājumiem:
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a. Kādā veidā pravieši un apustuļi, līdz ar Kristu, kalpo par Baznīcas pamatu?

b. Kā tas nodrošina Baznīcas stabilitāti un pasargā to no velna uzbrukumiem?

Pāvila vēstules efeziešiem 3. nodaļa
Pāvils pauž savas vēlmes saistībā ar Efezas svētajiem
Efeziešiem 3:1–16 apustulis Pāvils sludina par Jēzu Kristu, mācot, ka caur Viņu
citticībnieki var kļūt par Israēla tautas „līdzmantiniekiem” (6. pants) un Dieva
apsolījumu saņēmējiem. Pāvila misijas mērķis bija sludināt Jēzus Kristus evaņģēliju
citticībniekiem.

Izlasi Efeziešiem 3:17–19, pievēršot uzmanību tam, ko Pāvils vēlējās, lai svētie
zinātu un sajustu.

Saskaņā ar šiem pantiem — ko Pāvils vēlējās, lai svētie zinātu un sajustu?
____________________

No Efeziešiem 3:1–19 mēs mācāmies, ka apustuļi un pravieši cenšas palīdzēt
Dieva bērniem iepazīt un sajust Jēzus Kristus mīlestību.

4. Savā studiju dienasgrāmatā atbildi uz šiem jautājumiem:

a. Kā mūsdienu apustuļi un pravieši palīdz Dieva bērniem izprast
paaugstināšanas svētības un sajust Jēzus Kristus mīlestību?

b. Kā mūsdienu apustuļu un praviešu mācības ir palīdzējušas tev izprast
paaugstināšanas svētības vai sajust Jēzus Kristus mīlestību savā dzīvē?

5. Savā studiju dienasgrāmatā, zem šīs dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju Pāvila vēstules efeziešiem 2.–3. nodaļu un pabeidzu šo stundu (datums).

Papildjautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu skolotāju:
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25. DAĻA: 2. DIENA

Efeziešiem 4.–6. nodaļa
Ievads
Vēstulē Efezas svētajiem apustulis Pāvils mācīja par to, ka Tas Kungs ir iedibinājis
Savu Baznīcu un aicinājis vadītājus, lai pilnveidotu un apvienotu svētos. Viņš
mudināja, lai Baznīcas locekļi atstāj aiz muguras līdzšinējo dzīvi un uzsāk jaunu
dzīvi kā Kristus sekotāji. Pāvils mācīja svētajiem, kā stiprināt ģimenes attiecības, un
mudināja tos bruņoties „ar visiem Dieva ieročiem” (Efeziešiem 6:11), lai varētu
pretoties Sātana kārdinājumiem.

Efeziešiem 4:1–16
Pāvils māca par Jēzus Kristus Baznīcas nozīmi
Padomā par šādām situācijām:

• Skolā tava skolotāja lūdz, lai skolēni izsaka savu viedokli kādā strīdīgā
jautājumā. Klausoties, kā citi izklāsta savu viedokli, tu saproti, ka vairumā
gadījumu viņu viedoklis nesaskan ar Baznīcas mācībām.

• Tavas valsts likumdevēji plāno legalizēt rīcību, kuru Baznīcas vadītāji atzinuši
par nepareizu.

Kādēļ šādās situācijās Baznīcas loceklim varētu būt grūti? ____________________

Studējot Efeziešiem 4:1–16, pievērs uzmanību patiesajai mācībai par to, kā tu vari
zināt, kas ir pareizi un kas ir nepareizi šajā mainīgo vērtību un uzskatu pasaulē.

Izlasi Efeziešiem 4:1–6, pievēršot uzmanību tam, ko apustulis Pāvils māca par
Baznīcu un tās mācību.

Ko, tavuprāt, apustulis Pāvils domā, mācot, ka mums ir „viens Kungs, viena ticība,
viena kristība” (Efeziešiem 4:5)?

Pāvila dienās, tāpat kā tagad, uz Zemes bija tikai viena patiesā Jēzus Kristus
Baznīca (skat. M&D 1:30).

Saskaņā ar Efeziešiem 4:7–10, Pāvils māca, ka caur Jēzus Kristus īstenoto
Izpirkšanu mums visiem ir dota iespēja iegūt Dieva labvēlības dāvanu (Viņa
stiprinošo spēku mūsu glābšanai). Viņš māca, ka Kristus ir devis cilvēcei arī citas
dāvanas.

Izlasi Efeziešiem 4:11, pievēršot uzmanību tam, kādus amatus Tas Kungs ir devis
jeb iedibinājis Savā Baznīcā. (Efeziešiem 4:11–14 ir prasmīgi pārzināmā rakstvieta.
Tu varētu to kaut kā īpaši atzīmēt, lai pēcāk viegli varētu atrast.)

Mūsdienās Jēzus Kristus Baznīcas priesterības amatu nosaukumi var atšķirties no
tiem, kas tika izmantoti Pāvila laikā, un agrīnajā Jēzus Kristus Baznīcā, iespējams,
nebija visu to aicinājumu, kas ir mūsdienu Baznīcā. Piemēram, pravietis Džozefs
Smits mācīja, ka „evaņģēlists ir patriarhs” (Baznīcas prezidentu mācības: Džozefs Smits
(2010. g.), 138. lpp.). Tāpat arī latīņu vārds „pastor” nozīmē gans jeb tas, kurš vada
ganāmpulku, kas ir uzskatāms par atbilstošu mūsdienu bīskapa, draudzes
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prezidenta, staba prezidenta un apgabala prezidenta amata aprakstam. Tu varētu
ierakstīt minēto terminu mūsdienīgo variantu savu Svēto Rakstu piemalē.

1. Ieraksti savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā šo nepabeigto
teikumu: Tas Kungs ir aicinājis apustuļus, praviešus un citus Baznīcas

vadītājus, lai palīdzētu … (šo teikumu varēsi pabeigt vēlāk).

Izlasi Efeziešiem 4:12–13, pievēršot uzmanību Pāvila mācībai par to, kādēļ Tas
Kungs deva Baznīcas locekļiem apustuļus, praviešus un citus vadītājus.

Pievērs uzmanību tam, ka Tas Kungs deva Baznīcas locekļiem apustuļus, praviešus
un citus vadītājus, lai palīdzētu svētajiem pilnveidoties. Izmanto šo patieso frāzi,
turpinot teikumu, kuru pierakstīji savā studiju dienasgrāmatā. Savā studiju
dienasgrāmatā pieraksti arī dažus piemērus tam, kā apustuļi, pravieši un citi
Baznīcas vadītāji palīdz mums pilnveidoties.

Izlasi Efeziešiem 4:14, pievēršot uzmanību vēl vienam iemeslam, kādēļ Tas Kungs
deva Savai Baznīcai apustuļus, praviešus un citus vadītājus.

No šī panta mēs mācāmies, ka Tas Kungs deva svētajiem šos vadītājus arī tādēļ, lai
pasargātu tos no maldu mācībām. Izmanto šo frāzi, lai pabeigtu patieso mācību, kuru
pierakstīji savā studiju dienasgrāmatā.

No Efeziešiem 4:11–14 mēs mācāmies šādu patiesu mācību: Tas Kungs ir aicinājis
apustuļus, praviešus un citus Baznīcas vadītājus, lai palīdzētu svētajiem
pilnveidoties un pasargātu tos no maldu mācībām.

Padomā, kas notiktu ar laivu, ja tā tiktu
svaidīta pa viļņiem mežonīgā vētrā.

2. Pārlasi šīs stundas
sākumā sniegtos

situāciju aprakstus. Pēc tam savā
studiju dienasgrāmatā atbildi uz
jautājumiem:

a. Kā laivu, kura tiek svaidīta
sabangotos ūdeņos un mežonīgā
vējā, var pielīdzināt cilvēkam, kurš tiek svaidīts „šurpu turpu”
(Efeziešiem 4:14) mainīgo maldu mācību un sabiedrības uzskatu vējos?

b. Kā apustuļu, praviešu un citu Baznīcas vadītāju mācības palīdz Dieva
sekotājiem izkļūt cauri sabangotajiem ūdeņiem un droši atgriezties pie
Debesu Tēva?

3. Savā studiju dienasgrāmatā uzraksti, kā kāds no apustuļiem,
praviešiem, patriarhiem, bīskapiem vai skolotājiem ir palīdzējis tev

pilnveidoties un garīgi augt vai pasargājis tevi no maldu mācībām un
maldināšanas. Ja cilvēks, par kuru esi izvēlējies rakstīt, ir vietējais vadītājs/
vadītāja, tu varētu uzrakstīt viņam/viņai pateicības vēstuli, paskaidrojot, kā šis
cilvēks tev ir palīdzējis.

Izlasi Efeziešiem 4:15–16, pievēršot uzmanību tam, kā Baznīcas vadītājiem
vajadzētu mums mācīt evaņģēlija patiesības.

25. DAĻA,  2 . DIENA
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Prasmīgi pārzināmā rakstvieta: Efeziešiem 4:11–14
4. Lai vingrinātos Efeziešiem 4:11–14 ietvertās doktrīnas mācīšanā,

paskaidro kādam ģimenes loceklim vai draugam, kādēļ Tas Kungs ir
nodibinājis Savu Baznīcu un aicinājis vadītājus kalpošanai. Noteikti ietver savā
paskaidrojumā Pāvila mācības, kas izklāstītas Efeziešiem 4:11–14. Kad būsi
beidzis mācīt, palūdz, lai tas, kuru mācīji, parakstās tavā studiju dienasgrāmatā.

Efeziešiem 4:17–32
Pāvils mudina svētos atmest ļauno un caur Jēzu Kristu kļūt par jauniem cilvēkiem
Iespējams, daudzi no Baznīcas locekļiem, kam Pāvils rakstīja Efezā, bija
jaunpievērstie. Studējot Efeziešiem 4:17–32, pievērs uzmanību Pāvila mācībai par
to, ko šiem Baznīcas locekļiem vajadzētu darīt kā Jēzus Kristus mācekļiem.

Izlasi Efeziešiem 4:17–20, pievēršot uzmanību vārdiem un frāzēm, kas apraksta to
citticībnieku garīgo stāvokli, kuri nebija pievienojušies Baznīcai. Pievērs uzmanību
tam, kāds, pēc Pāvila domām, bija iemesls, kādēļ pārējie citticībnieki atradās šādā
garīgajā stāvoklī.

Izlasi Efeziešiem 4:21–24, pievēršot uzmanību tam, kas palīdzēja Baznīcas locekļiem
mainīties un kļūt citādiem, nekā pārējie. Tu varētu pasvītrot to, ko esi uzgājis savos
Svētajos Rakstos.

Ko, saskaņā ar Pāvila mācīto, vajadzētu „atmest” tiem, kam ir mācīta patiesība
(Efeziešiem 4:22)? ____________________

Mēs „apģērbjam jauno cilvēku” (Efeziešiem 4:24), ja uzcītīgi, ik dienas dzīvojam
pēc Jēzus Kristus evaņģēlija, stiprinot ticību Kristum, nožēlojot grēkus, pieņemot
pestīšanas priekšrakstus un ievērojot baušļus. No Pāvila teiktā mēs varam mācīties
šādu patiesu principu: Jēzus Kristus mācekļi atmet savus vecos, grēcīgos ceļus
un uzsāk jaunus, taisnīgus ceļus.

Izlasi Efeziešiem 4:25–32, pievēršot uzmanību tam, kas Jēzus Kristus mācekļiem
būtu „jāatmet” (22. pants) jeb jāatstāj pagātnē (31. pants), un tam, ko Kristus
mācekļiem vajadzētu uzsākt darīt (24. pants). Tu varētu atzīmēt vai pasvītrot uzieto
savos Svētajos Rakstos. Pievērs uzmanību tam, ka Džozefa Smita Bībeles tulkojumā
Efeziešiem 4:26 sākas ar frāzi: „Vai jūs varat dusmoties un negrēkot?” (Skat.
Efeziešiem 4:26 atsauci a PDS Bībeles izdevumā.)

5. Savā studiju dienasgrāmatā uzzīmē vai apraksti kāda cilvēka
uzvedību, kuram būtu jāatmet sava grēcīgā iedaba kādā no Pāvila

aprakstītajām jomām. Uzzīmē vai apraksti arī to, kā tā pati persona varētu
rīkoties, nākot pie Kristus un kļūstot par jaunu cilvēku. Pildot šo uzdevumu, tu
vari izmantot gan paša pieredzēto, gan to, ko esi redzējis citu cilvēku dzīvē.

Paturi prātā, ka veco ceļu atmešana un pilnīga sekošana Jēzum Kristum ir
nepārtraukts process, nevis viens, atsevišķs gadījums.

25. DAĻA,  2 . DIENA
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Efeziešiem 5.–6. nodaļa
Pāvils iesaka svētajiem, kā veidot savstarpējās attiecības un „bruņoties ar visiem
Dieva ieročiem”
Pāvila vēstules efeziešiem 5. nodaļā mēs lasām, kā apustulis Pāvils māca Baznīcas
locekļiem, ka tiem vajadzētu uzlūkot Kristus attiecības ar Baznīcu kā paraugu, pēc
kura veidot attiecības ar ģimenes locekļiem un citiem cilvēkiem. Efeziešiem 5:21
minētā frāze „esiet paklausīgi cits citam” nozīmē — likt citu vajadzības augstāk par
savējām, un frāze „Kristus bijībā” norāda uz mīlošu un dievbijīgu attieksmi.

Izlasi Efeziešiem 6:1–4, pievēršot uzmanību Pāvila padomam par to, kā bērniem
vajadzētu izturēties pret saviem vecākiem.

Padomā, kā tu varētu stiprināt savas ģimenes attiecības, sekojot viņa padomam.

Pēc tam, kad Pāvils bija mudinājis Baznīcas locekļus „apģērbt jauno cilvēku”
(Efeziešiem 4:24), kļūstot taisnīgiem un svētiem, viņš ieteica tiem uzvilkt bruņas,
kas spētu tos pasargāt.

Izlasi Efeziešiem 6:11–13, pievēršot uzmanību Pāvila mācībai par to, kā Baznīcas
locekļiem vajadzētu bruņoties.

Kādu iemeslu dēļ Pāvils mudina mūs „bruņoties ar visiem Dieva ieročiem”
(Efeziešiem 6:11)? Tu varētu atzīmēt vai iekrāsot šos iemeslus savos Svētajos
Rakstos.

Izlasi Efeziešiem 6:14–17, pievēršot uzmanību dažādām bruņojuma daļām, kas, pēc
Pāvila teiktā, veido pilnīgu Dieva bruņojumu.

Kā minēto bruņojuma daļu izmantošana var palīdzēt mums atturēties no grēka? Ko
tu varētu darīt, lai ik dienas bruņotos ar visiem Dieva ieročiem?

6. Savā studiju dienasgrāmatā, zem šīs dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju Efeziešiem 4.–6. nodaļu un pabeidzu šo stundu (datums).

Papildjautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu skolotāju:

25. DAĻA,  2 . DIENA
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Ievads Pāvila vēstulē
filipiešiem
Kādēļ studēt šo vēstuli?
Savā vēstulē filipiešiem apustulis Pāvils iedrošināja Filipu svētos un mudināja tos
būt stipriem vienotībā un sadarboties, pastāvot par savu ticību. Laikam jau viens no
svarīgākajiem principiem, ko Pāvils mācīja filipiešiem, vēsta, ka lūgšana un
paļaušanās uz Dievu dāvā „Dieva mieru, kas ir augstāks par visu saprašanu”
(Filipiešiem 4:7). Pāvila iedrošinošie vēstījumi, kas ietverti šajā vēstulē, var palīdzēt
tev uzticīgi pastāvēt līdz galam. Tiecoties sekot Kristum, arī tu vari iegūt pārliecību,
lai tāpat kā Pāvils varētu pavēstīt: „Es visu spēju [Kristus] spēkā, kas mani dara
stipru.” (Filipiešiem 4:13.)

Kas sarakstīja šo vēstuli?
Lai gan vēstules sveiciena daļā līdz ar Pāvilu tiek pieminēts arī Timotejs (skat.
Filipiešiem 1:1), vēstuli filipiešiem sarakstīja Pāvils. To parāda vienskaitļa
personvārda es lietojums un Timoteja pieminēšana Filipiešiem 2:19. Iespējams, ka
Timotejs kalpoja par rakstvedi, rakstot vēstuli Pāvila vadībā.

Kad un kur šī vēstule tika uzrakstīta?
Visdrīzāk, vēstuli filipiešiem Pāvils uzrakstīja aptuveni 60.–62. g. pēc Kr., kamēr
izcieta ieslodzījumu Romā (skat. Filipiešiem 1:7, 13, 16; skat. arī Ap. d. 28:16–31;
Svēto Rakstu ceļvedis, „Filipiešiem, vēstule”, scriptures.lds.org).

Kam un kādēļ šī vēstule tika rakstīta?
Filipi bija pirmā vieta Eiropā, kur Pāvils oficiāli sludināja evaņģēliju un nodibināja
Baznīcas draudzi (skat. Ap. d. 16:11–40; Svēto Rakstu ceļvedis, „Pāvila vēstules”).
Viens no Pāvila mērķiem, rakstot šo vēstuli, bija izteikt pateicību par Filipu svēto
draudzību un finansiālo palīdzību, ko tie bija tam snieguši viņa otrā misijas
ceļojuma un Romas ieslodzījuma laikā (skat. Filipiešiem 1:3–11; 4:10–19; skat. arī
Svēto Rakstu ceļvedi, „Pāvila vēstules”).

Pāvils uzteica Filipu svētos arī par viņu ticību Jēzum Kristum un deva tiem padomu,
balstoties uz informāciju, ko bija saņēmis no filipiešu mācekļa Epafrodita (skat.
Filipiešiem 4:18). Pāvila ieteikumos ietilpa norādījums — būt pazemīgiem un
vienotiem (skat. Filipiešiem 2:1–18; 4:2–3). Pāvils brīdināja filipiešus par
samaitātiem kristiešiem, piemēram, tiem, kuri māca: lai pievērstos Kristum, ir
nepieciešama apgraizīšana. Šie indivīdi (kas bieži tiek dēvēti par jūdaistiem)
maldīgi apgalvoja: lai jaunpievērstie kļūtu par kristiešiem, tiem ir jāpakļaujas
agrākajam vecās derības apgraizīšanas likumam (skat. Filipiešiem 3:2–3).

Kādas ir šīs vēstules raksturiezīmes?
Vēstule filipiešiem bieži tiek dēvēta par „cietuma vēstuli”, tāpat kā vēstules
efeziešiem, kolosiešiem un Filemonam. Kaut arī Pāvila vēstule filipiešiem tika
rakstīta no cietuma, pētnieki raksturo to kā priekpilnāko no viņa rakstu darbiem.
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Pāvils izteica Baznīcas locekļiem pateicību, pauda mīlestību un apliecināja savu
paļāvību uz tiem; aprakstīja upurus, ko bija nesis, lai sekotu Jēzum Kristum, un
mācīja filipiešu svētajiem taisnīga dzīvesveida principus. Studenti varētu atpazīt, ka
Filipiešiem 4:8 ir ietvertas līdzīgas frāzes kā trīspadsmitajā ticības apliecinājumā, ko
sarakstījis pravietis Džozefs Smits.

Pāvils poētiski aprakstīja Glābēja nolaišanos no pirmslaicīgā dievišķuma stāvokļa
laicīgajā pasaulē, kur Viņš izcieta „krusta nāvi” (skat. Filipiešiem 2:3–8). Paveicis
Savu dievišķo misiju, Jēzus Kristus tika paaugstināts, un kādudien pienāks laiks,
kad Viņa priekšā locīsies visi ceļi un visas mēles apliecinās, ka Jēzus Kristus ir Tas
Kungs (skat. Filipiešiem 2:10–11). Pāvils atklāja, ka Jēzus Kristus ir viņa iekšējās
pārliecības un spēka avots (skat. Filipiešiem 4:13).

Īss satura izklāsts
Filipiešiem 1. nodaļa. Pāvils izsaka pateicību par Filipu svēto sadraudzību. Viņš
māca, ka pretestība, ko viņš piedzīvojis, kalpojot Tam Kungam, tai skaitā arī
ieslodzījums, ir veicinājis evaņģēlija darbu. Viņš mudina Baznīcas locekļus būt
nelokāmi vienotiem, pastāvot par savu ticību.

Filipiešiem 2. nodaļa. Pāvils turpina mudināt Baznīcas locekļus būt vienotiem un
norāda uz Jēzus Kristus piemēru, kurš nolaidās no augstumiem, lai ierastos laicīgajā
pasaulē, rādot mīlestības, paklausības un pazemības piemēru. Ikviens kādudien
atzīs Jēzu Kristu par Savu Kungu. Pāvils norāda Baznīcas locekļiem, lai tie gādātu
par savu glābšanu.

Filipiešiem 3. nodaļa. Pāvils brīdina no jūdaistiem. Viņš apraksta savu agrāko
farizeja dzīvi un to, kā labprātīgi atteicies no visa, lai sekotu Jēzum Kristum. Viņš
mudina svētos sekot viņa piemēram un virzīties uz priekšu — pretī glābšanai.
Pāvils skaidro, ka Jēzus Kristus izmainīs mūsu laicīgos ķermeņus, lai mums būtu
godības pilni ķermeņi, tāpat kā Viņam.

Filipiešiem 4. nodaļa. Pāvils iedrošina svētos allaž priecāties Tanī Kungā. Viņš
mudina tos gaisināt satraukumu caur lūgšanu un pateicības paušanu, apsolot, ka
tādējādi tie baudīs Dieva mieru, kas ir augstāks par visu saprašanu. Pāvils pamāca
Baznīcas locekļus, iesakot tiem domāt par patiesām, svētām, taisnīgām, šķīstām,
patīkamām, slavējamām un tikumīgām lietām. Viņš atzīst, ka spēj visu Jēzus Kristus
spēkā, kas viņu stiprina.

PĀVILA VĒSTULE F IL IP IEŠ IEM
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25. DAĻA: 3. DIENA

Filipiešiem 1.–3. nodaļa
Ievads
Apustulis Pāvils mudina Filipu svētos kopīgi strādāt, dzīvojot pēc Jēzus Kristus
evaņģēlija. Viņš iesaka tiem sekot Glābēja pazemīgajam un nesavtīgajam piemēram
un māca par to, kā Dievs darbojas viņos, lai īstenotu viņu pestīšanu. Pāvils
apraksta, kā viņš pats ir upurējies, lai varētu sekot Jēzum Kristum.

Filipiešiem 1. nodaļa
Pāvils apraksta svētības, ko nes pretestība
Kādus vārdus tu izmantotu, lai aizpildītu tukšās vietas prezidenta Brigama Janga
apgalvojumā?

„Ikreiz, kad kāds metas virsū „mormonismam”, viņš pagrūž to
____________________; viņš nekad nespēj pagrūst to
____________________. Visvarenais Kungs to tā ir iekārtojis.” (Teachings of
Presidents of the Church: Brigham Young (1997. g.), 264. lpp.).

(Tu uziesi atbildi vēlāk — šīs mācību stundas ietvaros.)

Kādus piemērus tu vari minēt tam, kā sendienu vai mūsdienu ļaudis ir metušies
virsū vai pretojušies Glābēja Baznīcai un Viņa sekotājiem? ____________________

Studējot Filipiešiem 1. nodaļu, pievērs uzmanību patiesajam principam, kas palīdz
saprast, kā pretestība var iespaidot Tā Kunga darbu.

Uzmeklē Filipus šajā kartē, kur parādīti apustuļa Pāvila misijas ceļojumi.
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Pāvils nodibināja Filipu Baznīcas draudzi sava otrā misijas ceļojuma laikā (skat.
Ap. d. 16). Vēstuli filipiešiem viņš rakstīja ieslodzījuma laikā, ko, visdrīzāk, izcieta
Romā. Filipiešiem 1:1–11 mēs lasām par Pāvila pateicību un mīlestību pret Filipu
svētajiem.

Izlasi Filipiešiem 1:12–14, pievēršot uzmanību tam, ko bija nesusi pretestība, ar ko
Pāvils saskārās savos misionāru centienos.

Kā aprakstīts šajos pantos, pretestība, ar ko Pāvils saskārās, „sekmēja evaņģēlija”
sludināšanu (Filipiešiem 1:12). Ļaudis visā „pilī” jeb karaspēka galvenajā mītnē
zināja, ka Pāvils ir ieslodzīts tādēļ, ka sludina par Jēzu Kristu. Pāvila ieslodzīšana
iedvesmoja citus Baznīcas locekļus daudz drošāk sludināt evaņģēliju.

No Filipiešiem 1:12–14 mēs uzzinām, ka pretestība, ko mēs pieredzam, sekojot
Jēzum Kristum, var palīdzēt sekmēt Viņa darbu.

Pārskati prezidenta Janga apgalvojumu, aizpildot tukšās vietas ar vārdiem: uz
priekšu un atpakaļ.

1. Iztēlojies, ka esi rakstnieks, kas raksta emuāram vai laikrakstam.
Savā studiju dienasgrāmatā uzraksti divus vai trīs virsrakstus

patiesām situācijām, kurās pretestība ir palīdzējusi sekmēt Glābēja darbu. Tu
vari izmantot stāstus no Svētajiem Rakstiem vai no pazīstamu cilvēku pieredzes.
(Šeit ir dots viena virsraksta piemērs: „Protesti, kas tiek vērsti pret misionāru
darbu, palielina cilvēku ieinteresētību evaņģēlija vēstījumā un viņi vēlas tikties
ar vietējiem misionāriem.”)

Filipiešiem 1:15–26 Pāvils māca: lai kas arī notiktu ar viņu pašu, tas kalpos Glābēja
nolūkiem.

Izlasi Filipiešiem 1:27–30, pievēršot uzmanību Pāvila pamudinājumam attiecībā uz
to, ko Filipu svētie varētu darīt evaņģēlija labā. Ņem vērā, ka vārds dzīvojiet, kas
minēts 27. pantā, norāda uz attiecīgu rīcību.

Džozefa Smita Bībeles tulkojumā Filipiešiem 1:28 ir rakstīts: „Nevienā lietā
nebīstaties no pretinieku draudiem, kuri noraida evaņģēliju un tādējādi dodas pretī
iznīcībai, kurpretī jūs, kas pieņemat evaņģēliju, dodaties pretī pestīšanai, kas ir no
Dieva.” (Skat. Filipiešiem 1:28 atsauci a PDS Bībeles izdevumā.)

Lasot Filipiešiem 1:27–30, pievērs uzmanību tam, kas Baznīcas locekļiem būs
jāpieredz Glābēja Vārdā. Padomā, kādas svētības saņēma Filipu svētie, paturot
prātā, ka pretestība, ko tie pieredz, sekojot Jēzum Kristum, var palīdzēt sekmēt
Viņa darbu.

Filipiešiem 2. nodaļa
Pāvils māca par Glābēja labvēlību un dod norādījumus par svēto pestīšanu
Izlasi Filipiešiem 2:2–4, pievēršot uzmanību tam, kādu padomu apustulis Pāvils
deva Filipu svētajiem. 3. pantā minētā frāze tukšā lielība nozīmē iedomību.

Lasot Filipiešiem 2:5–9, tu varētu atzīmēt vai iekrāsot vārdus un frāzes, kas
izmantoti, lai aprakstītu Jēzus Kristus pazemību un nesavtību.
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No tā, ko Pāvils māca šajos pantos, mēs varam mācīties šādu principu: Sekojot
Jēzus Kristus pazemības un nesavtīgās gādības piemēram, mēs varam kļūt
vienotāki.

2. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz šiem
jautājumiem:

a. Kā mēs varam sekot Glābēja pazemības un nesavtības piemēram savā
ģimenē, skolā, bīskapijā vai draudzē? Mini dažus piemērus!

b. Vai tev kādreiz ir nācies pieredzēt, ka cilvēks vispirms padomā par citu
vajadzībām? Kā? Kā tas veicināja vienotību?

Filipiešiem 2:9–11 Pāvils māca, ka beigu beigās „visi ceļi [locīsies]”un „visas mēles
[apliecinās], ka Jēzus Kristus ir Kungs”. Velti kādu mirkli tam, lai vizualizētu šo
brīdi, un padomā par to, kā tu varētu justies, to pieredzot.

Izlasi Filipiešiem 2:12–13, pievēršot uzmanību tam, ko Pāvils ieteica filipiešiem, lai
noliekšanās Tā Kunga priekšā būtu priekpilna pieredze. 12. pantā minētā frāze
„bailes un drebēšana” tiek lietota kā pretstats apbrīnai un līksmei (skat. Psalmi
2:11; Svēto Rakstu ceļvedis, „Bailes”, scriptures.lds.org).

Daži cilvēki pārprot Pāvila norādījumu „gādājiet, ka topat svēti” jeb „gādājiet paši
par savu pestīšanu” (skat. Filipiešiem 2:12 karaļa Jēkaba Bībeles tulkojumā),
domājot, ka tas nozīmē to, ka mēs varam tikt glābti, pateicoties saviem darbiem.
Mēs varam tikt glābti tikai un vienīgi caur Jēzus Kristus īstenoto Izpirkšanu. Tomēr
mums ir jāizpilda nepieciešamās prasības, lai iegūtu Dieva nodrošināto pestīšanu
(skat. Ticības apliecinājumi 1:3–4). Filipiešiem 2:13 Pāvils māca, ka Dievs palīdz
tiem, kuri cenšas izpildīt nepieciešamās prasības, lai varētu tikt glābti, palīdzot tiem
„gribēt” jeb vēlēties paklausīt „Viņa labajam prātam” jeb ievērot Viņa baušļus.

No Filipiešiem 2:12–13 mēs mācāmies, ka Dievs palīdz mums vēlēties un
paveikt to, kas tiek no mums prasīts, lai iegūtu glābšanu, kura tiek īstenota
caur Jēzus Kristus veikto Izpirkšanu. Tu varētu pierakstīt šo patieso principu
savos Svētajos Rakstos.

Caur Svētā Gara ietekmi Dievs var palīdzēt mums mainīties un šķīstīt savas vēlmes,
lai mēs vēlētos Viņam paklausīt (skat. Mosijas 5:2). Kā tu esi sajutis, ka Dievs maina
tavu sirdi, lai tu vēlētos Viņam paklausīt? Kā Viņš tev ir palīdzējis daudz uzticīgāk
ievērot Viņa baušļus?

Filipiešiem 2:14–30 Pāvils atgādina svētajiem, ka tie „mirdz kā spīdekļi pasaulē”
(Filipiešiem 2:15), un pavēsta, ka sūtīs pie tiem vēstnešus, lai pārliecinātos, kā
tiem klājas.

Filipiešiem 3. nodaļa
Pāvils apraksta, kā viņš ir upurējies, sekojot Jēzum Kristum
Padomā par kādu priekšmetu, kas simbolizē kaut ko, ko tu un arī pārējā pasaule tur
augstā vērtē (kaut ko, kas simbolizē ģimeni, draugus, izglītību, pārtiku, tehnoloģijas
vai labklājību). ____________________

Ko tu būtu ar mieru ziedot šīs vērtīgās lietas dēļ?
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Studējot Filipiešiem 3. nodaļu, pievērs uzmanību tam, ko Pāvils ziedoja, lai iegūtu
balvu, kas ir pieejama arī mums.

Filipiešiem 3:1–2 Pāvils brīdina Baznīcas locekļus par viltus mācītājiem („suņiem”),
kuri apgalvo, ka Baznīcas jaunpievērstajiem vajadzētu ievērot noteiktas ebreju
paražas, tai skaitā apgraizīšanu. Filipiešiem 3:3 viņš māca, ka tie, „kas kalpo
Dievam garā [un līksmo] par Kristu Jēzu”, jau ir apgraizītie jeb Dieva derības ļaudis.

Izlasi Filipiešiem 3:4–6, pievēršot uzmanību tam, ko Pāvils saka par savu ebreja
izcelsmi.

Ņem vērā, kādas sociālas un reliģiskas priekšrocības Pāvils tika baudījis ebreju
sabiedrībā. Viņš nāca no Israēla tautas, viņš bija farizejs, viņš bija dedzīgs jūdaisma
aizstāvis, kas stingri ievēroja ebreju reliģiskos likumus.

Lasot Filipiešiem 3:7–11, tu varētu atzīmēt vai iekrāsot vārdus un frāzes, kas norāda
uz to, ko Pāvils domāja par tām priekšrocībām, ko reiz tika baudījis ebreju
sabiedrībā.

Pāvils visu to labprātīgi zaudēja (skat. Filipiešiem 3:8), lai varētu iepazīt Jēzu Kristu
„un atrasties Viņā” (Filipiešiem 3:9) jeb būt saistīts ar Viņu derībā un tikt attaisnots,
pateicoties ticībai Viņam, kā arī ciest Viņa dēļ, lai piedalītos taisno jeb taisnīgo
Augšāmcelšanā (Filipiešiem 3:11 Džozefa Smita Bībeles tulkojumā (skat.
Filipiešiem 3:11, atsauci a PDS Bībeles izdevumā)).

Izlasi Filipiešiem 3:12–14, pievēršot uzmanību tam, kādas bija Pāvila atziņas par
savu garīgo izaugsmi. Ņem vērā, ka vārds satvert šajā kontekstā nozīmē — iegūt.

Tā vietā, lai pievērstos tam, ko bija zaudējis, Pāvils virzījās uz priekšu, lai iegūtu
„goda balvu — Dieva debesu aicinājumu” (Filipiešiem 3:14) jeb mūžīgo dzīvi.
Pabeidz šo principu, balstoties uz to, ko mēs varam mācīties no Pāvila piemēra: Ja
mēs ____________________, tad mēs mēs varam Viņu iepazīt un iegūt
mūžīgo dzīvi.

Prezidents Gordons B. Hinklijs stāsta par tikšanos ar kādu flotes virsnieku, kurš bija
ieradies Savienotajās Valstīs, lai izietu augstāku apmācību, un savas uzturēšanās
laikā pievienojies Baznīcai. Padomā par to, no kā šis jaunais vīrietis bija gatavs
atteikties, lai sekotu Jēzum Kristum.

„Mūs abus iepazīstināja tieši pirms viņa atgriešanās dzimtajā zemē. … Es teicu:
„Tavi tautieši nav kristieši. Kas notiks, kad tu atgriezīsies mājās kā kristietis, it
sevišķi kā mormoņu kristietis?”

Viņa seja satumsa, atbildot: „Mana ģimene būs vīlusies. Iespējams, viņi padzīs
mani no mājām un uzskatīs par mirušu. Runājot par manu nākotni un karjeru,
visas iespējas varētu tikt zaudētas.”

Es vaicāju: „Vai tu esi ar mieru maksāt tik augstu cenu par evaņģēliju?”

Tumšajām, asaru aizmiglotajām acīm izskatīgajā, melnīgsnējā sejā iemirdzoties, viņš atbildēja:
„Tas ir patiess, vai ne?”

Juzdamies apkaunots, ka tiku uzdevis šādu jautājumu, es atbildēju: „Jā, tas ir patiess.”
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Uz ko viņš atbildēja: „Ja tā, tad vai gan kam citam ir nozīme?” („It’s True, Isn’t It?” Ensign,
1993. g. jūl., 2. lpp.)

3. Savā studiju dienasgrāmatā atbildi uz jautājumiem:

a. No kā tu (vai kāds no taviem paziņām) ir atteicies, lai varētu sekot
Glābējam?

b. Kādēļ iespēja iepazīt Jēzu Kristu un virzīties pretī mūžīgajai dzīvei ir tevis
nesto upuru vērta?

Pirms atbildi, padomā!
Veltot brīdi pārdomām tā vietā, lai uzreiz atbildētu, tu vari ieaicināt Svēto Garu, kas tevi ietekmēs
un mācīs. Kārtīgāk apdomājot savu atbildi, tu vari piešķirt tai personīgu nozīmi un atbildēt
iedvesmojošāk.

4. Padomā, vai ir kas tāds, no kā tev būtu jāatsakās, lai tu varētu
pilnīgāk sekot Jēzum Kristum. Uzraksti uz atsevišķas papīra lapiņas,

ko tu darīsi, lai no tā atteiktos. Noliec šo lapu tādā vietā, kur dažu turpmāko
nedēļu laikā varēsi to bieži uzlūkot. Tad ieraksti savā studiju dienasgrāmatā:
4. uzdevums ir izpildīts.

Filipiešiem 3:15–21 mēs varam lasīt Pāvila brīdinājumu par pazušanu, kas sagaida
tos, kuri pievēršas tikai un vienīgi laicīgām baudām. Viņš māca arī par to, ka Jēzus
Kristus mainīs mūsu nepilnīgos fiziskos ķermeņus, pārvēršot tos nemirstīgos
ķermeņos — kā Viņam.

5. Savā studiju dienasgrāmatā, zem šīs dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju Filipiešiem 1.–3. nodaļu un pabeidzu to (datums).

Papildjautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu skolotāju:
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25. DAĻA: 4. DIENA

Filipiešiem 4. nodaļa
Ievads
Apustulis Pāvils norāda Filipu svētajiem lūgt Dievu un tiekties pēc visa, kas ir
taisnīgs. Viņš pauž savu pārliecību par Jēzus Kristus stiprinošo spēku. Pāvils
noslēdz savu vēstuli, vēlreiz pasakoties Filipu svētajiem par atbalstu grūtā brīdī.

Filipiešiem 4:1–14
Apustulis Pāvils norāda Filipu svētajiem lūgt Dievu un tiekties pēc visa, kas ir taisnīgs
Dzīves laikā mēs visi pieredzēsim dažādas grūtības un izaicinājumus, kas var
vedināt raizēties. Piemēram:

• „Es uztraucos par to, vai nokārtošu gaidāmo eksāmenu.”

• „Es uztraucos par kādu no ģimenes locekļiem, kurš ir saslimis.”

• „Es uztraucos par to, vai spēšu pastāvēt par saviem uzskatiem.”

• „Es uztraucos par to, vai spēšu būt veiksmīgs misionārs.”

Kādas raizes vai bažas tevi nomāc šajā dzīves posmā?

Studējot Filipiešiem 4. nodaļu, pievērs uzmanību patiesajam principam, kas var
palīdzēt, sastopoties ar grūtībām, kuras vedina raizēties.

Filipiešiem 4:1–5 Pāvils dod svētajiem norādījumus: palikt nelokāmi uzticīgiem Tam
Kungam, priecāties Tanī Kungā un parādīt citiem savu mērenību un lēnību (skat.
Filipiešiem 4:5, atsauce a PDS Bībeles izdevumā).

Izlasi pirmo frāzi no Filipiešiem 4:6, pievēršot uzmanību padomam, ko Pāvils dod
svētajiem.

6. pantā minētā frāze „nezūdaities nemaz” nozīmē — par neko pārlieku neraizēties
(skat. Filipiešiem 4:6, atsauce a PDS Bībeles izdevumā).

Izlasi atlikušo Filipiešiem 4:6 panta daļu, pievēršot uzmanību tam, ko Pāvils iesaka
svētajiem raizēšanās vietā. (Pielūgšana ir pazemīgs, sirsnīgs lūgums.)

Izlasi Filipiešiem 4:7, pievēršot uzmanību tam, kādu svētību Pāvils sola par
pazemīgu, sirsnīgu un pateicīgu lūgšanu. Šajā pantā minētais vārds pasargāt
nozīmē arī aizsargāt.

Viens no principiem, ko mēs varam mācīties no šiem pantiem, ir tāds: ja mēs,
būdami uzticīgi Jēzus Kristus sekotāji, pazemīgi un pateicīgi lūgsim, mēs
varēsim iegūt Dieva mieru. Sekošana Pāvila padomam — pazemīgi un pateicīgi
pielūgt visā Dievu — var palīdzēt mums saglabāt savā dzīvē līdzsvaru, lai mēs
pārmērīgi nesatrauktos un nebažītos par katru sīkumu un gaidāmo iznākumu.
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Elders Ričards G. Skots no Divpadsmit apustuļu kvoruma māca par to, kā mums
var palīdzēt dzīve saskaņā ar minēto principu: „Tā kā Debesu Tēvs ciena jūsu
rīcības brīvību, Viņš nekad nespiedīs, lai jūs Viņu lūgtu. Tomēr, pielietojot savu
rīcības brīvību un iesaistot Viņu visās savas dzīves jomās, jūsu sirdis sāks
piepildīties ar mieru, saulainu mieru. Šis miers ļaus jums paraudzīties uz savām
grūtībām mūžības gaismā. Tas palīdzēs tikt galā ar grūtībām mūžības

perspektīvā.” („Izvirziet ticības pielietošanu par savu galveno prioritāti!” (vispārējās konferences
runa), Ensign vai Liahona, 2014. g. nov., 93. lpp.)

1. Pievērs uzmanību Filipiešiem 4:6 ietvertajam Pāvila padomam par
to, ka mums vajadzētu lūgt un prasīt visu ar pateicību. Savā studiju

dienasgrāmatā atbildi uz jautājumiem:

a. Kā, tavuprāt, pateicības paušana var palīdzēt mums iegūt Dieva mieru?

b. Spriežot pēc eldera Skota izteikuma, kā Dieva miers var mums palīdzēt tikt
galā ar dzīves grūtībām?

Padomā par raizēm un bažām, kas ienāca prātā šīs stundas sākumā. Pielieto Pāvila
mācīto principu, raizēšanās vietā pazemīgi un pateicīgi lūdzot. Redzot apkārtējo
cilvēku raizes, tu varētu dalīties Pāvila vārdos un izskaidrot iepriekšminēto principu.

Velti pusminūti, lai domās pievērstos Glābējam un tam, ko Viņš ir paveicis
tavā labā.

Kādu iespaidu uz tevi atstāja pievēršanās šīm domām?

Izlasi Filipiešiem 4:8–9, pievēršot uzmanību tam, par ko Pāvils ieteica filipiešu
svētajiem domāt un kā viņš tiem ieteica rīkoties. Tu varētu atzīmēt vai iekrāsot katru
lietu, kam Pāvils ieteica pievērst savas domas. 8. pantā ietvertā frāze „par to
domājiet” nozīmē — domāt uzcītīgi un pastāvīgi.

Ko Pāvils ieteica Baznīcas locekļiem darīt 9. pantā? Kādas svētības viņš apsolīja
svētajiem par pievēršanos taisnīgumam un sekošanu viņa mācībām un piemēram?

Viens no principiem, ko mēs varam mācīties no Pāvila norādījumiem, ir šāds: ja
uzticīgi svētie pievērsīs savas domas tam, kas ir taisnīgs, un ja viņi sekos
apustuļiem un praviešiem, tad ar tiem būs miera Dievs.

2. Pieraksti savā studiju dienasgrāmatā, kā domāšana par taisnīgām
lietām var iespaidot mūsu vēlmes un rīcību.

Izlasi Ticības apliecinājumu 1:13 (Dārgajā Pērlē), pievēršot uzmanību tam, kā tas
sasaucas ar Filipiešiem 4:8.

Kad pravietis Džozefs Smits trīspadsmitajā ticības apliecinājumā citēja Filipiešiem
4:8 ietverto „Pāvila atgādinājumu”, viņš nomainīja vārdu „domāt” uz daudz
aktīvāku formu „meklēt”. Padomā, kādēļ ir svarīgi, lai mēs meklētu visu, kas ir
patiess, godīgs, taisnīgs, šķīsts, tikumīgs, jauks un labi novērtēts jeb uzslavas vērts.

3. Izlasi padomus, kas doti vienā no šīm brošūras Jaunatnes morāles
stiprināšanai sadaļām: „Satikšanās”, „Apģērbs un izskats”,

„Izglītība”, „Izklaide un plašsaziņas līdzekļi”, „Draugi”, „Valoda” un „Mūzika
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un dejas”. Ieraksti savā studiju dienasgrāmatā izvēlētās sadaļas nosaukumu. Pēc
tam uzraksti atbildes uz šiem jautājumiem:

a. Kā mēs varētu pielietot Filipiešiem 4:8–9 ietvertos Pāvila norādījumus kā
vadlīnijas šajā jomā?

b. Ar kādiem izaicinājumiem mēs varētu sastapties, cenšoties sekot Pāvila
norādījumiem šajā jomā?

c. Kādēļ apsolījums „miera Dievs būs ar jums” (Filipiešiem 4:9) ir tā vērts, lai
mēs tiektos pēc taisnīgām lietām un sekotu apustuļiem un praviešiem?

Kā tu vari pilnveidot savus centienus — pievērst savas domas taisnīgām lietām?
Padomā par svētībām, kuras esi saņēmis, sekojot šai apustuļu un praviešu mācībai.
Turpini dzīvot saskaņā ar šo principu, lai Tas Kungs var turpināt būt tev līdzās un
dāvāt tev mieru.

Filipiešiem 4:10 Pāvils pasakās Filipu svētajiem par atbalstu un gādību, ko tie
snieguši grūtā brīdī. Izlasi Filipiešiem 4:11–12, pievēršot uzmanību Pāvila atziņai
par to, ko viņš ir iemācījies.

Ko Pāvils bija iemācījies darīt jebkuros apstākļos?

Izlasi Filipiešiem 4:13–14, pievēršot uzmanību tam, kas ir Pāvila spēka avots.
(Filipiešiem 4:13 ir prasmīgi pārzināmā rakstvieta. Tu varētu to kaut kā īpaši atzīmēt
vai iekrāsot savos Svētajos Rakstos, lai pēcāk viegli varētu atrast.)

13. pantā Pāvils apgalvo, ka Jēzus Kristus spēkā spēj paveikt visu, kas Dievam
tīkams vai ko Dievs no viņa prasa, tostarp būt apmierināts jebkuros apstākļos.
Tāpat kā Pāvils, arī mēs varam paveikt visu Jēzū Kristū, kas dara mūs stiprus.

Ko mēs varam darīt, lai iegūtu Jēzus Kristus dāvāto spēku? ____________________

Prezidents Dīters F. Uhtdorfs no Augstākā prezidija māca par to, kā mūs spēcina
Dieva labvēlības spēks: „Vēl viena Dieva labvēlības izpausme ir debesu logu
atvēršana, caur kuriem Dievs izlej varenas spēka svētības, kas ļauj mums sasniegt
to, kas citādi mūsu pašu spēkiem nebūtu iespējams. Ar Dieva brīnišķo labvēlību
Viņa bērni var pārvarēt krāpnieka bīstamos un apslēptos kārdinājumus, pacelties
pāri grēkam un tapt „pilnīgi Kristū” [Moronija 10:32].” („Labvēlības dāvana”,

Ensign vai Liahona, 2015. g. maijs, 108. lpp.)

Šis spēks var izpausties mūsu dzīvē kā lielāka elastība, apņēmība, drosme, pacietība
un izturība, kā arī lielāks fiziskais, mentālais un garīgais spēks un izturība.

4. Uzraksti savā studiju dienasgrāmatā par kādu gadījumu, kad ticība
Jēzum Kristum ir devusi tev spēku paveikt kaut ko krietnu.

Prasmīgi pārzināmā rakstvieta — Filipiešiem 4:13
5. Ja tu iegaumēsi Filipiešiem 4:13, tu varēsi atcerēties šo patieso

principu, kad tev vai kādam no apkārtējiem būs grūti saņemties, lai
pārvarētu grūtības un turpinātu dzīvot taisnīgi. Izlasi Filipiešiem 4:13 vairākkārt,
lai varētu to iegaumēt. Citē to kādam no ģimenes locekļiem vai draugiem un
palūdz šim cilvēkam pastāstīt par kādu gadījumu, kad ticība Jēzum Kristum ir
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devusi tam spēku paveikt kādu krietnu darbu. Pēc tam paraksties savā studiju
dienasgrāmatā.

Filipiešiem 4:15–23
Pāvils noslēdz vēstuli filipiešiem, paužot pateicību
Filipiešiem 4:15–23 Pāvils vēlreiz pasākās Filipu svētajiem par atbalstu grūtā brīdī.
Svēto dāvanas ir Dievam tīkams upuris, un Pāvils sola, ka Dievs apmierinās arī viņu
pašu vajadzības.

6. Savā studiju dienasgrāmatā, zem šīs dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju Pāvila vēstules filipiešiem 4. nodaļu un pabeidzu to (datums).

Papildjautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu skolotāju:

25. DAĻA,  4 . DIENA

503



Ievads Pāvila vēstulē
kolosiešiem
Kādēļ studēt šo vēstuli?
Apustulis Pāvils rakstīja kolosiešiem, jo viņam bija ziņots, ka tie pieļauj nopietnu
kļūdu (skat. Svēto Rakstu ceļvedi, „Pāvila vēstules”). Maldu mācības un maldīgas
tradīcijas ietekmēja Kolosas svētos un apdraudēja viņu ticību. Arī mūsdienu
Baznīcas locekļi vietējo tradīciju iespaidā sastopas ar zināmām grūtībām. Pāvila
vēstule ir ļoti vērtīga, jo tajā tiek identificētas un atmaskotas nepatiesās mācības un
tradīcijas, un likts uzsvars uz Jēzus Kristus dievišķumu un glābšanas darbu.
Studējot vēstuli kolosiešiem, tu vari padziļināt savu pievēršanos Glābējam un tikt
pasargāts no maldiem un grēka.

Kas rakstīja šo vēstuli?
Vēstuli kolosiešiem sūtīja Pāvils un Timotejs (skat. Kolosiešiem 1:1, 23; 4:18). Kā
redzams, beigās Pāvils ar paša roku pievienoja vēstulei savus personīgos sveicienus
(skat. Kolosiešiem 4:18), netieši norādot, ka vēstuli viņam palīdzējis uzrakstīt kāds
rakstvedis, iespējams, Timotejs.

Kad un kur šī vēstule tika uzrakstīta?
Pāvils rakstīja kolosiešiem sava pirmā ieslodzījuma laikā Romā, aptuveni 60.–62.
g. pēc Kr. (skat. Svēto Rakstu ceļvedis, „Pāvila vēstules”, scriptures.lds.org).
Visdrīzāk, šī vēstule tika rakstīta aptuveni tajā pašā laikā, kad vēstule filipiešiem,
efeziešiem un Filemonam.

Kam un kādēļ šī vēstule tika rakstīta?
Šī vēstule tika rakstīta uzticīgajiem svētajiem Kolosā, kas šobrīd ietilpst Turcijas
teritorijā. Pāvils lika, lai Kolosas svētie padalītos šajā vēstulē ar Baznīcas locekļiem
tuvējā Lāodikejā (skat. Kolosiešiem 4:16).

Pāvils uzrakstīja šo vēstuli „pēc tam, kad viņu bija apciemojis Epafra, Baznīcas
evaņģēlists [Kolosā] (skat. Kolosiešiem 1:7–8). Epafra atklāja Pāvilam, ka kolosieši
sāk pieļaut nopietnu kļūdu — tie uzskata, ka ir labāki par citiem ļaudīm tāpēc, ka
rūpīgi ievēro noteiktus ārīgos priekšrakstus (skat. Kolosiešiem 2:16), liedz sev
noteiktas fiziskās vēlmes un pielūdz eņģeļus (skat. Kolosiešiem 2:18). Kolosieši
uzskatīja, ka, pateicoties šiem paradumiem, ir tikuši iesvētīti. Viņi arī domāja, ka
izprot visuma noslēpumus labāk par visiem citiem Baznīcas locekļiem. Savā vēstulē
Pāvils pamācīja viņus, sakot, ka pestīšana nāk vienīgi caur Kristu un ka mums ir
jābūt gudriem un jākalpo Viņam.” (Svēto Rakstu ceļvedis, „Kolosiešiem, vēstule”,
scriptures.lds.org.)

Kādas ir šīs vēstules raksturiezīmes?
Savā vēstulē kolosiešiem Pāvils atspēkoja Kolosas maldu mācības, liekot uzsvaru uz
Jēzus Kristus dievišķumu, glābšanas misiju un pārākumu (skat. Kolosiešiem
1:15–23). Viņš mācīja, ka Kristus ir Dieva Tēva atspulgs, Radītājs, Baznīcas Galva,
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pirmais, kurš augšāmcēlās, un Pestītājs. Viņš ir „galva visām varām un spēkiem”
(Kolosiešiem 2:10), kas Tēva vadībā īsteno Savu dievišķo misiju (skat. Kolosiešiem
1:19; 3:1).

Pāvils brīdināja svētos no cilvēkiem, kuri māca, ka patiesu garīgumu var iegūt caur
īpašiem priekšrakstiem, īpašu svētku svinēšanu un diētas ievērošanu (skat.
Kolosiešiem 2:16–18, 20, 23). Tā vietā viņš mācīja, ka garīgais briedums un
zināšanas par Dievu ir iegūstamas, „vēršot savas domas uz augšu” (Kolosiešiem
3:2), atturoties no netaisnīgas rīcības (skat. Kolosiešiem 3:5–9) un izkopjot Kristum
piemītošās īpašības (skat. Kolosiešiem 3:12–17). Pāvils ieteica vēstules lasītājiem
„būt stipriem un nesatricināmiem” evaņģēlijā (Kolosiešiem 1:23), kā arī sakņoties
un augt Jēzu Kristū, lai tie kļūtu stipri ticībā (Kolosiešiem 2:7).

Īss satura izklāsts
Kolosiešiem 1:1–23. Pāvils sveicina Kolosas svētos un pasludina, ka Jēzus Kristus
ir Pestītājs, visas radības pirmdzimtais, Radītājs un visas dievišķās pilnības Kungs,
caur kuru visumā tiek iedibināts miers. Pāvils mudina svētos pievērst savu ticību
Jēzum Kristum.

Kolosiešiem 1:24 – 2:23. Pāvils brīdina svētos par visām maldīgajām cilvēku
filozofijām un tradīcijām, tai skaitā eņģeļu pielūgšanu un dažādām galējībām, kad
cilvēks liedz sev fizisko pamatvajadzību apmierināšanu, uzskatot, ka tādējādi sevi
garīgi disciplinē.

Kolosiešiem 3:1 – 4:18. Pāvils mudina svētos pievērst savas sirdis debesu lietām,
atmest līdzšinējos grēkus un būt žēlastīgiem citam pret citu. Viņš sniedz
norādījumus attiecībā uz to, kā svētajiem vajadzētu pielūgt Dievu, un pēc tam dod
padomu sievām, vīriem, bērniem, vecākiem, kalpiem un kungiem. Viņš noslēdz
vēstuli kolosiešiem ar uzslavām, sveicieniem un noslēdzošajiem norādījumiem un
svētībām.

PĀVILA VĒSTULE KOLOSIEŠIEM
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26. DAĻA: 1. DIENA

Pāvila vēstule kolosiešiem
Ievads
Apustulis Pāvils māca par Jēzus Kristus pārākumu (diženību, varenību un izcilību)
un brīdina par maldu mācībām. Viņš mudina Kolosas svētos pievērsties debesu
lietām un izkopt Kristum piemītošās īpašības. Vēl Pāvils norāda, lai tie būtu laipni
un gudri attiecībās ar apkārtējiem.

Kolosiešiem 1.–2. nodaļa
Pāvils māca par Jēzus Kristus pārākumu un brīdina par maldu mācībām
Iztēlojies divus vienādus kokus —
vienu, kurš nav īpaši dziļi iesakņojies,
un otru ar ļoti dziļām saknēm.
Gadījumā, ja uznāktu spēcīga vētra,
kurš no šiem kokiem, visdrīzāk, tiktu
nogāzts? Kāpēc?
____________________

Izlasi, ko teicis elders Nīls L. Andersens no Divpadsmit apustuļu kvoruma,
pievēršot uzmanību tam, no kādiem virpuļvējiem mums būtu jāuzmanās: „Vēl
satraucošāki par pravietotajām zemestrīcēm un [pēdējo dienu] kariem ir garīgie
virpuļvēji, kas var atraut mūs no mūsu garīgā pamata un garīgi aiznest uz
neiedomājamām vietām, reizēm tikpat kā nemanot, ka tas noticis.” („Garīgie
virpuļvēji” (vispārējās konferences runa), Ensign vai Liahona, 2014. g. maijs,

18. lpp.)

Kādi garīgie virpuļvēji var atraut vai nošķirt mūs no mūsu ticības Jēzum Kristum?
Mini dažus piemērus! ____________________

Kādēļ šie garīgie virpuļvēji var būt vēl satraucošāki par fiziskajām negācijām,
piemēram, zemestrīcēm vai kariem?

Padomā kādu brīdi par to, kādi garīgie virpuļvēji varētu ietekmēt tavu ticību.

Apustulis Pāvils rakstīja Baznīcas locekļiem Kolosā, jo bija uzzinājis par nevēlamām
ietekmēm un maldu mācībām, kas draudēja „atraut” tos no ticības Jēzum Kristum.
Studējot vēstuli kolosiešiem, pievērs uzmanību tam, kā Pāvils centās stiprināt
Baznīcas locekļu ticību Kristum, kā arī tam, kādas svētības saņems tie, kam ir dziļa
ticība Kristum.

Kolosa ietilpst mūsdienu Turcijas teritorijā. Aplūko 13. Bībeles karti „Apustuļa
Pāvila misijas ceļojumi” un atrodi tajā Lāodikejas pilsētu. Kolosa atradās aptuveni
18 km uz dienvidaustrumiem no Lāodikejas.
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Ģeogrāfiskā izvietojuma izzināšana
Svētajos Rakstos ietverto notikumu vietu ģeogrāfiskā izvietojuma izzināšana var palīdzēt izprast
Svēto Rakstu kontekstu un saturu. Kartes var palīdzēt izprast saistību starp dažādu
notikumu vietām.

Kolosiešiem 1:1–11 Pāvils sveicina Kolosas svētos un pauž atzinību par viņu
uzticību. Viņš paskaidro, ka evaņģēlijs nes augļus jeb svētības to cilvēku dzīvē, kuri
pieņem evaņģēliju un dzīvo saskaņā ar to. Pēc tam Pāvils māca svētajiem par
Jēzu Kristu.

Izlasi Kolosiešiem 1:12–19, pievēršot uzmanību patiesajām mācībām, ko Pāvils
māca par Jēzu Kristu. Tu varētu atzīmēt vai pasvītrot uzieto savos Svētajos Rakstos.
13. pantā izmantotais vārds „pārcēlis” nozīmē „pārveidojis”; 15. pantā minētais
vārds neredzamais nozīmē „neredzētais”.

Kolosiešiem 1:12–19 ir ietverta šāda mācība par Jēzu Kristu: Jēzus Kristus ir
Pestītājs, Debesu Tēva pirmdzimtais gara bērns, visu lietu Radītājs, Baznīcas
galva un pirmais, kurš augšāmcēlās.

1. Savā studiju dienasgrāmatā atbildi uz jautājumiem:

a. Kāpēc, tavuprāt, ir svarīgi, lai mēs zinātu šo patieso mācību par Jēzu Kristu
un ticētu tai?

b. Kā zināšanas par šo patieso mācību un ticība tai var stiprināt mūsu ticību
Kristum?

Pāvils māca, ka Jēzus Kristus ir mūsu Pestītājs (skat. Kolosiešiem 1:14). Izlasi
Kolosiešiem 1:20–22, pievēršot uzmanību tam, ko Pāvils māca Kolosas svētajiem
par nepieciešamību pēc Pestītāja.

Saskaņā ar 21. pantu, kādā veidā cilvēks atsvešinās jeb nošķiras no Dieva?

Vārds salīdzināt (skat. Kolosiešiem 1:20–21) nozīmē — samierināt jeb palīdzēt atgūt
saskaņu. Spriežot pēc Kolosiešiem 1:20–22, kā Jēzus Kristus samierina mūs ar
Dievu? (20. pantā minētā frāze „nodibinot ar Viņa krusta asinīm visu starpā mieru”
norāda uz Jēzus Kristus īstenoto Izpirkšanu.)

Samierināšana ar Dievu ir nosacījuma svētība. Izlasi Kolosiešiem 1:23, pievēršot
uzmanību tam, kas no mums tiek prasīts, lai mēs varētu tikt samierināti ar Dievu.

„Palikt savā ticībā stipriem un nesatricinātiem” (Kolosiešiem 1:23) nozīmē — būt
nelokāmiem savā ticībā Jēzum Kristum, ievērojot Viņa baušļus un nožēlojot savu
grēkus. No Kolosiešiem 1:20–23 mēs mācāmies šādu patiesu mācību: Mēs varam
tikt samierināti ar Dievu caur Jēzus Kristus īstenoto Izpirkšanu, ja vien
paliekam stipri un nesatricināmi savā ticībā.

2. Padomā par kokiem, kas tika minēti stundas sākumā. Pēc tam
pieraksti savā studiju dienasgrāmatā atbildies uz šiem jautājumiem:

a. Kurš no taviem paziņām ir kā koks ar dziļām saknēm — stiprs un
nesatricināms savā ticībā Kristum?
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b. Kā šī cilvēka piemērs ir svētījis tavu dzīvi?

Padomā par virpuļvēju, kas uzbrūk abiem kokiem. Izlasi Kolosiešiem 2:4, 8,
pievēršot uzmanību virpuļvējiem, kas apdraudēja Kolosas svēto ticību.

Tolaik daži cilvēki mācīja vairākas maldīgas filozofijas un tradīcijas, cenšoties
mazināt Jēzus Kristus nozīmi. Populāritāti sāka iegūt arī tādas maldīgas reliģiskas
filozofijas, kas mācīja, ka eņģeļi ir starpnieki starp cilvēkiem un Dievu un tādēļ būtu
jāpielūdz, un ka miesa ir ļauna (skat. Kolosiešiem 2:16–23).

Kādā veidā ticība maldīgām mācībām, tostarp tādām mācībām, kas mazina Jēzus
Kristus nozīmi, apdraud cilvēka „garīgās saknes”?

Izlasi Kolosiešiem 2:6–7, pievēršot uzmanību padomam, ko Pāvils deva svētajiem,
lai palīdzētu tiem nenomaldīties pasaulīgo filosofiju un tradīciju ietekmē.

No šiem pantiem mēs mācāmies šādu patiesu doktrīnu: Ja mēs esam
iesakņojušies un nostiprinājušies ticībā Jēzum Kristum, mēs
nenomaldīsimies pasaulīgo filosofiju un tradīciju ietekmē.

3. Pieraksti savā studiju dienasgrāmatā atbildes uz šiem jautājumiem:

a. Kas, tavuprāt, ir viena no vissvarīgākajām lietām, ko mēs varam darīt, lai
varētu iesakņoties un nostiprināties ticībā Jēzum Kristum?

b. Kādēļ, tavuprāt, šī lieta ir tik svarīga?

Padomā par to, ko elders Andersens māca, turpinot runāt par garīgajiem
virpuļvējiem:

„Bīstamākie virpuļvēji ir pretinieka kārdinājumi. Grēks allaž ir bijusi daļa no šīs
pasaules, bet tas nekad nav bijis tik pieejams, nepiesātināms un sabiedrībai
pieņemams kā tagad. Protams, ka ir kāds varens spēks, kas var apspiest grēka
virpuļvējus. To sauc par grēku nožēlu.

Ne visi jūsu dzīves virpuļvēji ir jūsu pašu rīcības rezultāts. Dažus izraisa citu
cilvēku nepareizās izvēles, bet citi ir vienkārši laicīgās dzīves sastāvdaļa. …

Kā jūs varat sagatavoties šiem virpuļvējiem? „Atcerieties, ka tas ir uz mūsu Pestītāja klints, kurš ir
Kristus, Dieva Dēls, kur jums jāceļ savs pamats, lai kad velns sūtīs savus stipros vējus, savas
bultas virpuļvējā, kad visa viņa krusa un viņa spēcīgā vētra gāzīsies uz jums, tai nebūtu spēka jūs
ievilkt … bezdibenī, tādēļ ka jūs esat cēluši uz klints.” [Helamana 5:12.] Tas ir tas, kas sniedz
drošību virpuļvējā.” („Garīgie virpuļvēji”, 18.–19. lpp.)

4. Padomā par saviem garīgajiem virpuļvējiem, par ko prātoji šīs
stundas sākumā. Pieraksti savā studiju dienasgrāmatā, ko tu darīsi,

lai iesakņotos un nostiprinātos ticībā Jēzum Kristum un tiktu pasargāts no
garīgo virpuļvēju apdraudējuma.

Kolosiešiem 3.–4. nodaļa
Pāvils mudina Kolosas svētos pievērsties debesu lietām un būt gudriem
Kolosiešiem 3.–4. nodaļā apustulis Pāvils mudina Kolosas svētos pārstāt rīkoties
netaisnīgi un izkopt Jēzum Kristum piemītošās īpašības. Viņš mudina tos lūgt un
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būt gudriem, it sevišķi attiecībās ar tiem, kuri nav kristieši. Pēc tam viņš nodod tiem
sveicienus no vairākiem līdzstrādniekiem, tai skaitā arī Lūkas.

5. Savā studiju dienasgrāmatā, zem šīs dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju Pāvila vēstuli kolosiešiem un pabeidzu to (datums).

Papildjautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu skolotāju:
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Ievads 1. vēstulē
tesaloniķiešiem
Kādēļ studēt šo vēstuli?
Tiek uzskatīts, ka pirmā vēstule tesaloniķiešiem ir senākā no apustuļa Pāvila
vēstulēm, kas saglabājušās līdz mūsdienām, un, iespējams, arī senākā Jaunās
Derības grāmata. Šajā vēstulē Pāvils galvenokārt pievēršas mācībai par Jēzus
Kristus Otro atnākšanu, tai skaitā tām grūtībām, ar kurām pirms Viņa atgriešanās
nāksies sastapties Jēzus Kristus sekotājiem (skat. 1. tesaloniķiešiem 3:3). Vēl viņš
pievēršas kristiešu augšāmcelšanai Otrās atnākšanas laikā (skat. 1. tesaloniķiešiem
4:13–14) un Kristus ierašanās brīdim (skat. 1. tesaloniķiešiem 5:1–2). Studējot šo
vēstuli, tu uzzināsi par Otro atnākšanu un gūsi pamudinājumu — saglabāt uzticību
Tam Kungam.

Kas sarakstīja šo vēstuli?
1. vēstuli tesaloniķiešiem sarakstīja Pāvils (skat. 1. tesaloniķiešiem 1:1; skat. arī
1. tesaloniķiešiem 2:18).

Kad un kur šī vēstule tika uzrakstīta?
„Pāvils rakstīja [šo vēstuli] tesaloniķiešiem no Korintas sava otrā misijas ceļojuma
laikā”, aptuveni 50.–51. g. pēc Kr. (Svēto Rakstu ceļvedis, „Pāvila vēstules”,
scriptures.lds.org).

Kam un kādēļ šī vēstule tika rakstīta?
1. vēstuli tesaloniķiešiem Pāvils rakstīja Baznīcas locekļiem Tesalonīkē. Tesalonīke
bija visapdzīvotākā un plaukstošākā pilsēta sengrieķu Maķedonijas karaļvalstī,
pateicoties diviem iemesliem: pilsēta bija uzcelta pie Egejas jūras labākās dabiskās
ostas un atradās pie svarīgākā lielceļa, kas savienoja Romu un Āziju.

Pāvila otrā misijas ceļojumā laikā Gars norādīja, ka Pāvilam un viņa līdzgaitniekiem
(Sīlam, Timotejam un Lūkam) ir jāceļo pāri Egejas jūrai uz Maķedoniju (skat. Ap. d.
16:6–12). Tā uzsākās evaņģēlija sludināšana Eiropā. Pēc sludināšanas Filipā (skat.
Ap. d. 16:12–40) Pāvils un Sīla devās uz Tesalonīki.

Pāvils ar Sīlu turpināja savu darbu Tesalonīkē līdz brīdim, kad ebreju vadītāji
padzina tos no pilsētas (skat. Ap. d. 17:1–9). Vēlāk Timotejs paziņoja Pāvilam, ka,
par spīti vajāšanām, Tesalonīkes svētie ir palikuši uzticīgi un ka viņu taisnīgā
ietekme plešas plašumā (skat. Ap. d. 18:5; 1. tesaloniķiešiem 1:7–8; 3:6–8).

Tesalonīkes jaunpievērstie bija vieni no pirmajiem eiropiešiem, kuri pieņēma
evaņģēliju un tādēļ piedzīvoja vajāšanas. Viņiem bija daudz jautājumu par Otro
atnākšanu. Tādēļ savā vēstulē tesaloniķiešiem Pāvils centās tos uzmundrināt un
stiprināt, kā arī atbildēja uz viņu jautājumiem par Jēzus Kristus Otro atnākšanu.

510



Kādas ir šīs vēstules raksturiezīmes?
Viena no galvenajām tēmām Pāvila pirmajā vēstulē tesaloniķiešiem ir Otrā
atnākšana. Viņš pievēršas tam, kāda būs taisnīgo dalība Otrās atnākšanas
notikumos, īpaši runājot par tiem svētajiem, kuri ir miruši (skat. 1. tesaloniķiešiem
2:19; 3:13; 4:13–17; 5:1–10). Atšķirībā no daudzām citām Pāvila vēstulēm, pirmajā
vēstulē tesaloniķiešiem nav ietverti nekādi īpaši rājieni. Tā vietā Pāvils pauž
atzinību Tesalonīkes svētajiem un uzteic tos.

Satura izklāsts
1. tesaloniķiešiem 1.–3. nodaļa. Pāvils pauž dziļu atzinību Tesalonīkes svētajiem.
Viņš atgādina lasītājiem par viņa laipno kalpošanu starp tiem un pauž prieku par
viņu uzticību. Viņš mudina svētos pieaugt mīlestībā citam pret citu un visiem
cilvēkiem.

1. tesaloniķiešiem 4.–5. nodaļa. Pāvils aicina cilvēkus būt svētiem un iesvētīt sevi.
Viņš paskaidro, ka tad, kad Tas Kungs atgriezīsies, tad svētie (gan tie, kuri ir miruši,
gan tie, kuri vēl ir dzīvi), kas bijuši uzticīgi savai liecībai par Kristu, uzcelsies un
tiksies ar To Kungu. Apustulis atgādina Baznīcas locekļiem — gatavoties un
raudzīties pēc Kristus atnākšanas dienas.

1. VĒSTULE TESALONIĶIEŠIEM
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26. DAĻA: 2. DIENA

1. tesaloniķiešiem
Ievads
Apustulis Pāvils uzrakstīja Tesalonīkes svētajiem pēc tam, kad bija uzzinājis, ka viņi
joprojām ir uzticīgi evaņģēlijam, par spīti vajāšanām. Viņš uzteica tos par viņu
uzticību un vēlmi mācīt evaņģēliju citiem. Pāvils mācīja tiem par mirušo
augšāmcelšanos un Jēzus Kristus Otro atnākšanu, mācot arī par to, kā sagatavoties
Otrajai atnākšanai.

1. tesaloniķiešiem 1.–2. nodaļa
Pāvils uzteic Tesalonīkes svētos par uzticību grūtībās
Atrodi Tesalonīki Bībeles kartē nr. 13 „Apustuļa Pāvila misijas ceļojumi”, kas
atrodama PDS Bībeles izdevuma pielikumā. Tesalonīkes svētie bija vieni no
pirmajiem Baznīcas jaunpievērstajiem Eiropā. Pāvils, Sīla un Timotejs bija uzsākuši
tiem sludināt Pāvila otrā misijas ceļojuma laikā, bet daži no ebreju vadītājiem
padzina tos no pilsētas (skat. Ap. d. 17:5–15). Tie turpināja vajāt Tesalonīkes svētos
pat pēc Pāvila un viņa līdzgaitnieku aiziešanas. Vēlāk Pāvils uzrakstīja šiem
svētajiem vēstuli, lai uzmundrinātu tos, stājoties pretī vajāšanām.

1. Vai tu kādreiz esi centies dalīties evaņģēlijā? Apraksti savu pieredzi
savā studiju dienasgrāmatā. Rakstot padomā par šiem jautājumiem:

Kā tavs vēstījums tika uzņemts? Kā tu tiki svētīts, cenšoties dalīties evaņģēlijā?
Kādas grūtības mēs varam pieredzēt, cenšoties dalīties evaņģēlijā?

Studējot 1. tesaloniķiešiem 1.–2. nodaļu, pievērs uzmanību patiesajiem principiem,
kas varētu tev palīdzēt, daloties evaņģēlijā.

Izlasi 1. tesaloniķiešiem 1:5–6, pievēršot uzmanību tam, kā apustulis Pāvils dalījās
evaņģēlijā, dzīvojot starp tesaloniķiešiem. Tu varētu atzīmēt vārdus — vārdos un
spēkā, kas minēti 5. pantā.

Rakstvietu iezīmēšana un piezīmju veikšana
Viens no visefektīvākajiem veidiem, kā uztvert un paturēt prātā apgūto, ir rakstvietu iezīmēšana
un piezīmju veikšana. To var izdarīt, pasvītrojot, iekrāsojot vai apvelkot atslēgvārdus vai frāzes
savā Svēto Rakstu eksemplārā. Vēl mēs varam pierakstīt definīcijas, principus, praviešu
komentārus vai personīgās atziņas un iespaidus Svēto Rakstu piemalēs. Atzīmēt pantus un veikt
dažādas piezīmes var arī elektroniskajā Svēto Rakstu failā, kam var piekļūt, piemēram, caur
Evaņģēlija bibliotēkas mobilo aplikāciju.

Elders Brūss R. Makonkijs no Divpadsmit apustuļu kvoruma skaidro, kā atšķiras
evaņģēlija „vārdi” un „spēks”:
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„Patiesais evaņģēlijs sastāv no divām lietām: vārdiem un spēka. Ikviens var apgūt
vārdus: grāmatas, kur tie pierakstīti, ir pieejamas visiem. Taču spēkam ir jānāk no
Dieva; tas tiek un tam ir jātiek dāvātam saskaņā ar Viņa prātu un Viņa gribu tiem,
kuri ievēro likumu, saskaņā ar kuru tas ir iegūstams.

Evaņģēlija vārdi ir vārdisks vai rakstisks stāstījums par to, kas cilvēkiem jādara,
lai tie varētu tikt glābti. …

Taču īstenā glābšana notiek vienīgi, iegūstot un izmantojot Dieva spēku; un šis spēks ir
priesterības spēks un Svētā Gara spēks.” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 sēj.
(1965–1973), 3:42–43.)

Lasot 1. tesaloniķiešiem 1:6, tu varētu atzīmēt, ko tesaloniķieši darīja pēc tam, kad
tiem tika mācīts evaņģēlijs — vārdos un Dieva spēkā.

No 1. tesaloniķiešiem 1:5–6 mēs varam mācīties šādu principu: mācot Jēzus
Kristus evaņģēliju vārdos un Dieva spēkā, mēs varam palīdzēt citiem kļūt par
Tā Kunga sekotājiem un kalpiem.

Izlasi 1. tesaloniķiešiem 1:7–9, pievēršot uzmanību tam, kā Tesalonīkes svēto
piemērs iespaidoja citus ticīgos.

No Tesalonīkes svēto piemēra mēs varam mācīties šādu patiesu principu: Mēs
varam dalīties evaņģēlijā, rādot piemēru.

Lasot, ko teicis prezidents Dīters F. Uhtdorfs no Augstākā prezidija, pasvītro,
viņaprāt, efektīvāko veidu, kā dalīties evaņģēlijā: „Visefektīvākais veids, kā
sludināt evaņģēliju, ir piemērs. Ja mēs dzīvosim saskaņā ar savu ticību, cilvēki to
pamanīs. Ja mūsu dzīvē mirdzēs Jēzus Kristus vaiga gaisma (Almas 5:14), ja mēs
būsim priecīgi un mierā ar pasauli, cilvēki vēlēsies uzzināt — kādēļ tā. Viens no
izcilākajiem sprediķiem, kas jebkad teikts par misionāru darbu, ir šī vienkāršā

Asīzes Franciska doma: „Sludiniet evaņģēliju vienmēr un, ja nepieciešams, izmantojiet vārdus.
[Citāts no William Fay un Linda Evans Shepherd, Share Jesus without Fear (1999. g.), 22. lpp.]”
(„Gaidot uz Damaskas ceļa” (vispārējās konferences uzruna), Ensign vai Liahona, 2011. g. maijs,
77. lpp.)

Padomā par kādu cilvēku, kura piemērs ir palīdzējis tev pieņemt evaņģēliju vai
dzīvot pēc tā vēl pilnīgāk.

1. tesaloniķiešiem 2:1–13 Pāvils raksta par savu kalpošanu Tesalonīkē. Viņš uzrunā
dažus Tesalonīkes ļaudis, kuri kritizē viņa kalpošanu, apšaubot viņa patiesumu un
motivāciju. Pāvils aizstāv sevi, raksturojot sirsnīgo un patieso attieksmi, ar kuru viņš
un viņa līdzgaitnieki tika mācījuši un kalpojuši svētajiem. Viņa vārdi atgādina to,
kas rakstīts Mācības un Derību 12:8: „Un neviens nevar palīdzēt šinī darbā,
izņemot, ja viņš būs pazemīgs un pilns mīlestības, būdams ar ticību, cerību un
žēlsirdību.”

Pāvils nebija apmeklējis Tesalonīki, kopš tika no turienes padzīts sava otrā misijas
ceļojuma laikā (skat. Ap. d. 17:10). Viņš teica, ka nav varējis atgriezties, jo viņu
„aizkavējis” Sātans (1. tesaloniķiešiem 2:18). Lai gan Pāvils neatklāja, kā tieši
Sātans tika aizkavējis viņu no atgriešanās Tesalonīkē, ir skaidrs, ka ebreju īstenoto
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vajāšanu dēļ ceļojot Pāvils bija spiests izmantot daudzus apkārtceļus (skat. Ap. d.
17:14–15).

1. tesaloniķiešiem 3.–5. nodaļa
Pāvils māca Tesalonīkes svētajiem par Otro atnākšanu
Atzīmē, vai, tavuprāt, šie apgalvojumi par Jēzus Kristus Otro atnākšanu ir patiesi
(P) vai nepatiesi (N):

____ 1. Uzticīgi svētie, kuri nomirs pirms Otrās atnākšanas, netiks augšāmcelti
līdz pat Tūkstošgades beigām.

____ 2. Uzticīgi svētie, kuri būs dzīvi, kad notiks Otrā atnākšana, tiks „aizrauti”,
lai tiktos ar Kristu, kad Viņš nāks.

____ 3. Otrā atnākšana pārsteigs ikvienu, gluži kā zaglis naktī.

Studējot 1. tesaloniķiešiem 3.–5. nodaļu, pievērs uzmanību patiesajām mācībām
par Jēzus Kristus Otro atnākšanu, kas palīdzēs tev atbildēt uz iepriekšminētajiem
jautājumiem (pareizās atbildes tiks dotas stundas noslēgumā).

No 1. tesaloniķiešiem 3:1–7 mēs uzzinām par Timoteja ziņojumu Pāvilam: svētie ir
palikuši uzticīgi, pat par spīti vajāšanām.

Izlasi 1. tesaloniķiešiem 3:11–13, pievēršot uzmanību tam, ko Pāvils cerēja sagaidīt
no Tā Kunga, kas palīdzētu svētajiem sagatavoties Viņa Otrajai atnākšanai. Tu
varētu atzīmēt vai pasvītrot uzieto savos Svētajos Rakstos.

No 1. tesaloniķiešiem 4:1–12 mēs uzzinām, ka Pāvils mudināja svētos tikt
iesvētītiem jeb tikt attīrītiem un šķīstītiem caur paklausību Dieva baušļiem, ko
Pāvils, līdz ar citiem, bija tiem mācījis.

Tesalonīkes svētie bija pārpratuši dažus
Jēzus Kristus Otrās atnākšanas
aspektus. Viņi bažījās par to, ka tie
Tesalonīkes Baznīcas svētie, kuri jau ir
miruši, vairs nevarēs pieredzēt Otrās
atnākšanas svētības.

Izlasi 1. tesaloniķiešiem 4:13–14, 16,
pievēšot uzmanību Pāvila mācībai par
to, kas notiks ar uzticīgajiem svētajiem,
kuri nomirs pirms Otrās atnākšanas.
Runājot par tiem, kuri ir miruši, Pāvils
izmanto vārdu aizmiguši.

No minētajiem pantiem mēs mācāmies
šādu patiesu mācību: Uzticīgi svētie,
kuri nomirs pirms Otrās atnākšanas,
tiks augšāmcelti, kad Viņš
atgriezīsies.

Frāze no 1. tesaloniķiešiem 4:14 „Dievs arī aizmigušos caur Jēzu vedīs godībā kopā
ar Viņu” nozīmē to, ka uzticīgi svētie, kuri tiks augšāmcelti reizē ar Otro atnākšanu,
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tiks „aizrauti”, lai tiktos ar Glābēju, un nolaidīsies līdz ar Viņu godībā (skat. M&D
88:97–98).

Izlasi 1. tesaloniķiešiem 4:15, 17, pievēršot uzmanību tam, ko Pāvils mācīja par
uzticīgiem svētajiem, kuri dzīvos, kad Kristus atgriezīsies. Izlasi arī
1. tesaloniķiešiem 4:15, 17 Džozefa Smita tulkojumā (1. tesaloniķiešiem 4:15,
atsauce a un 1. tesaloniķiešiem 4:17, atsauce a PDS Bībeles izdevumā).

No šiem pantiem mēs mācāmies šādu patiesu mācību: uzticīgi svētie, kuri būs
dzīvi, kad notiks Jēzus Kristus Otrā atnākšana, tiks pacelti, lai tiktos ar Viņu,
kad Viņš ieradīsies.

Izlasi 1. tesaloniķiešiem 4:18, pievēršot uzmanību tam, kādu rīcību Pāvils cerēja
sagaidīt no svētajiem pēc tam, kad tie būs uzzinājuši šo patieso mācību par Otro
atnākšanu.

2. Savā studiju dienasgrāmatā atbildi uz jautājumu: Kādu
mierinājumu tev sniedz šīs mācības par Jēzus Kristus Otro

atnākšanu?

Izlasi 1. tesaloniķiešiem 5:1–3, pievēšot uzmanību abām līdzībām, ko Pāvils
izmantoja, lai raksturotu Otrās atnākšanas brīdi.

Ko, tavuprāt, par Otro atnākšu māca Pāvila līdzība par zagli naktī?

Elders Brūss R. Makonkijs skaidro: „Pie pasaules jeb tiem, kuri atrodas garīgajā
tumsībā, kurus neapgaismo Gara spēks, [Tas Kungs] nāks kā zaglis naktī —
negaidīti un bez brīdinājuma.” (Doctrinal New Testament Commentary, 3:54;
skat. arī Mateja 24:42–43.)

Runājot par sievieti dzemdību sāpēs, elders Makonkijs māca: „Viņa nezina
precīzu bērna piedzimšanas brīdi, bet viņa zina aptuveno laiku.” (Doctrinal New

Testament Commentary, 3:54).

Spriežot pēc šīs līdzības, mēs varam saprast, ka grūtības pirms Otrās atnākšanas
līdzināsies dzemdību sāpēm. Taču taisnīgajiem Otrā atnākšana būs tikpat
brīnišķīga, kā bērniņa piedzimšana.

Izlasi 1. tesaloniķiešiem 5:4–6, pievēšot uzmanību abām līdzībām, ko Pāvils
izmantoja, lai raksturotu Otrās atnākšanas brīdi. Tu varētu pasvītrot vai atzīmēt to,
ko esi uzgājis.

5. pantā minētā frāze „gaismas bērni” ir attiecināma uz uzticīgiem Baznīcas
locekļiem, kuri ir „nolikuši tumsas darbus” (Romiešiem 13:12), bauda Svētā Gara
klātbūtni un tādējādi ir gatavi Otrajai atnākšanai (skat. M&D 106:4–5).

No 1. tesaloniķiešiem 5:4–6 mēs mācāmies šādu principu: Ja mēs būsim uzticīgi
un raudzīsimies pēc Jēzus Kristus Otrās atnākšanas zīmēm, mēs būsim gatavi
Viņa atnākšanai.
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Prezidents Džozefs Fīldings Smits mācīja, ka mēs varam sagatavoties Otrajai
atnākšanai, „pievēršot uzmanību tam, ko Kristus teica saviem apustuļiem, un
saglabājot modrību” (Doctrines of Salvation, sast. Bruce R. McConkie, 3. sēj.
(1954–1956), 3:53).

Pārskati atbildes uz jautājumiem, kuri tika uzdoti šīs stundas sākumā. Vai, ņemot
vērā patiesos principus, ko apguvi šīs stundas laikā, tu atbildētu citādi?

1. tesaloniķiešiem 5:7–22 apustulis Pāvils deva svētajiem norādījumus par to, kā
sagatavoties Jēzus Kristus Otrajai atnākšanai.

Izlasi 1. tesaloniķiešiem 5:12–22, pievēršot uzmanību tam, kā Pāvils ieteica
svētajiem rīkoties, lai sagatavotos un palīdzētu citiem sagatavoties, lai tiktos ar
Glābēju Viņa Otrās atnākšanas laikā.

3. Savā studiju dienasgrāmatā atbildi uz jautājumiem:

a. Kas no 1. tesaloniķiešiem 5:14–22 minētā padoma uzrunā tevi?

b. Kā sekošana šim ieteikumam var palīdzēt tev un arī citiem sagatavoties
Otrajai atnākšanai?

Izlasi 1. tesaloniķiešiem 5:23–24, pievēršot uzmanību tam, kā, saskaņā ar Pāvila
teikto, Dievs palīdzēs Saviem uzticīgajiem svētajiem sagatavoties Otrajai
atnākšanai?

Balstoties uz to, ko esi apguvis šodien, izdomā, ko tu darīsi, lai varētu labāk
sagatavoties Jēzus Kristus Otrajai atnākšanai. Pieraksti savus mērķus un plānus uz
atsevišķas papīra lapas un noliec to tur, kur tā tev par tiem atgādinās.

4. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, zem šīs dienas
uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju Pāvila 1. vēstuli tesaloniķiešiem un pabeidzu to (datums).

Papildjautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu skolotāju:

Atbildes uz uzdevuma jautājumiem: (1) N, (2) P, (3) N.
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Ievads 2. vēstulē
tesaloniķiešiem
Kādēļ studēt šo vēstuli?
Savā otrajā vēstulē tesaloniķiešiem Pāvils pamācīja Baznīcas locekļus, kuri bija
pārpratuši dažus Jēzus Kristus Otrās atnākšanas aspektus, izskaidrojot tos. Viņa
mācības var palīdzēt tev izprast vēlākās Atkrišanas iedabu un to, kā pienācīgi
sagatavoties Tā Kunga atnākšanai.

Kas sarakstīja šo vēstuli?
Otro vēstuli tesaloniķiešiem sarakstīja Pāvils (skat. 2. tesaloniķiešiem 1:1; skat. arī
2. tesaloniķiešiem 2:5; 3:17). Vēstules sākumā ir ietverti arī sveicieni no Sīla un
Timoteja (2. tesaloniķiešiem 1:1).

Kad un kur šī vēstule tika uzrakstīta?
„Pāvils rakstīja šīs vēstules tesaloniķiešiem no Korintas sava otrā misijas ceļojuma
laikā”, aptuveni 50.–51. g. pēc Kr. (Svēto Rakstu ceļvedis, „Pāvila vēstules”,
scriptures.lds.org).

Kam un kādēļ šī vēstule tika rakstīta?
2. vēstuli tesaloniķiešiem Pāvils rakstīja Baznīcas locekļiem Tesalonīkē. Pirmajā un
otrajā vēstulē tesaloniķiešiem tiek iztirzātas līdzīgas tēmas, kas norāda, ka otrā
vēstule tika rakstīta, lai izskaidrotu un papildinātu to, kas tika rakstīts pirmajā
vēstulē. Šķiet, ka tesaloniķieši bija saņēmuši viltotu vēstuli, ko it kā sūtījis Pāvils,
kas dažiem lika noticēt, ka Otrā atnākšana jau ir notikusi (skat. 2. tesaloniķiešiem
2:2).

„Neilgajā laika sprīdī starp abām vēstulēm Baznīca cieta no vajāšanām [skat.
2. tesaloniķiešiem 1:4], un izredzes uz tūlītēju Tā Kunga atgriešanos izraisīja
neveselīgu satraukumu [skat. 2. tesaloniķiešiem 2:2].” (Bible Dictionary, „Pauline
Epistles”.) Pāvils uzrakstīja 2. vēstuli tesaloniķiešiem, lai stiprinātu šo Baznīcas
locekļu ticību un izskaidrotu pārpratumus attiecībā uz Baznīcas mācību.

Kādas ir šīs vēstules raksturiezīmes?
Otrajā vēstule tesaloniķiešiem ir ietverti svarīgi fakti par Jēzus Kristus Otro
atnākšanu. Minot piemēru, jāpiemin doma par to, ka Tas Kungs atgriezīsies „uguns
liesmās” un ka ļaunie tiks sodīti ar „mūžīgu pazušanu no Tā Kunga vaiga”
(2. tesaloniķiešiem 1:7–9).

Šajā vēstulē mēs varam lasīt arī par to, kā Pāvils pravieto par Lielo atkrišanu, mācot,
ka pirms Tā Kunga Otrās atnākšanas Baznīcā notiks „atkrišana” no evaņģēlija
(2. tesaloniķiešiem 2:2–12). Pāvila mācība par Atkrišanu atgādina mūsdienu
Baznīcas locekļiem, kādēļ bija nepieciešama evaņģēlija Atjaunošana pēdējās dienās.
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Īss vēstules izklāsts
2. tesaloniķiešiem 1. nodaļa Pāvils sveicina un uzteic Tesalonīkes svētos. Viņš
māca, ka Otrās atnākšanas laikā pār bezdievjiem nāks Tā Kunga dusmas.

2. tesaloniķiešiem 2. nodaļa. Pāvils noraida nepareizo pieņēmumu, ka Otrā
atnākšana jau ir notikusi, un pravieto par to, ka pirms Tā Kunga atgriešanās
iestāsies Atkrišana. Viņš mudina Tesalonīkes svētos būt uzticīgiem.

2. tesaloniķiešiem 3. nodaļa. Pāvils iesaka Baznīcas locekļiem strādāt, lai
nodrošinātu savas laicīgās vajadzības, un nepiekust, darot labu.

2. VĒSTULE TESALONIĶIEŠIEM

518



26. DAĻA: 3. DIENA

2. tesaloniķiešiem
Ievads
Drīz pēc pirmās vēstules Tesalonīkes svētajiem apustulis Pāvils uzrakstīja tiem otru
vēstuli, kurā izskaidroja vairākas patiesas mācības par Jēzus Kristus Otro
atnākšanu. Viņš mācīja, ka Glābējs neatgriezīsies, iekams nebūs notikusi Atkrišana.
Pēc tam Pāvils sludināja par to, lai svētie neielaižas dīkdienībā un „nepiekūst labu
darīdami” (2. tesaloniķiešiem 3:13).

2. tesaloniķiešiem 1.–2. nodaļa
Pāvils uzmundrina svētos, pravietojot pat Jēzus Kristus Otro atnākšanu

Elders Džefrijs R. Holands no Divpadsmit apustuļu kvoruma teic: „Paužot apbrīnu
un iedrošinājumu katram, kam būs jāpaliek nelokāmam šajās pēdējās dienās, es
saku visiem un īpaši Baznīcas jauniešiem: ja jūs vēl neesat to pieredzējuši,
kādudien jums būs jāpastāv par savu ticību vai, iespējams, pat jāpanes kādi
personīgi apvainojumi tikai tāpēc, ka jūs esat Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus
Baznīcas locekļi. Tādos brīžos būs nepieciešams būt drosmīgiem un tajā pašā

laikā arī pieklājīgiem.” („The Cost—and Blessings—of Discipleship”, Ensign vai Liahona,
2014. g. maijs, 6. lpp.)

1. Uzraksti savā studiju dienasgrāmatā par kādu gadījumu, kad tev ir
nācies pastāvēt par savu ticību un paciest pretestību tikai tādēļ, ka

tu esi šīs Baznīcas loceklis. Uzraksti arī, kā tu rīkojies šajā situācijā. Ja tev nav
nācies pastāvēt par savu ticību vai pieredzēt pretestību kā šīs Baznīcas loceklim,
uzraksti par to, kā tu, tavuprāt, rīkotos, nonākot šādā situācijā.

Apustulis Pāvils uzrakstīja Tesalonīkes svētajiem vēl vienu vēstuli, kurā pievērsās
vairākiem tematiem, ieskaitot svēto pieredzētās vajāšanas. Studējot
2. tesaloniķiešiem 1. nodaļu, pievērs uzmanību principam, kas varētu palīdzēt
paciest pretestību un grūtības, ar kurām tev var nākties sastapties kā šīs Baznīcas
loceklim.

Izlasi 2. tesaloniķiešiem 1:3–5, pievēršot uzmanību tam, kādēļ Pāvils uzteica
Tesalonīkes svētos.

Tu varētu atzīmēt vai iekrāsot 5. pantā minēto balvu, ko svētie iegūs, „izturīgi un ar
ticību” paciešot vajāšanas un grūtības (2. tesaloniķiešiem 1:4).

No 2. tesaloniķiešiem 1:3–5 mēs mācāmies: ja mēs uzticīgi, izturīgi un ar ticību
pacietīsim pretestību un pārbaudījumus, mēs būsim debesu valstības cienīgi.

Padomā, ko tas nozīmē — pacietīgi izturēt pārbaudījumus. Kādēļ, lai mēs varētu
pacietīgi izturēt pretestību un pārbaudījumus, mums ir nepieciešama ticība?
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Izlasi, ko teicis prezidents Dīters F. Uhtdorfs no Augstākā prezidija, un atzīmē, ko
tas nozīmē — pacietīgi panest pārbaudījumus: „Pacietība nenozīmē pasīvu
samierināšanos, vai arī atsacīšanos no rīcības baiļu iespaidā. Būt pacietīgam
nozīmē — aktīvi gaidīt, pastāvot līdz galam. Tas nozīmē — turēties pie kaut kā,
darot visu, kas ir mūsu spēkos: strādājot, cerot un pielietojot ticību; panesot
grūtības gara spēkā pat tad, ja mūsu sirsnīgāko vēlmju piepildījums kavējas. Būt

pacietīgam nenozīmē vienkārši izturēt, tas nozīmē — izturēt teicami!” („Turpiniet būt pacietīgi!”,
Ensign vai Liahona, 2010. g. maijs, 57. lpp.)

2. Padomā par kādu savu paziņu vai par kādu, par kuru esi lasījis, kurš
ir uzcītīgi un pacietīgi panesis vajāšanas un pārbaudījumus.

Pieraksti savā studiju dienasgrāmatā, kādēļ tev šī cilvēka piemērs ir tik svarīgs.

Padomā par pretestību vai pārbaudījumiem, ar kuriem tev šobrīd nākas sastapties,
un apņemies panest šīs grūtības ar pacietību un ticību. Tu varētu lūgt
palīdzību Dievam.

Pāvils pravietoja par Jēzus Kristus Otro atnākšanu. Izlasi 2. tesaloniķiešiem 1:6–10,
pievēšot uzmanību vārdiem un frāzēm, ko Pāvils izmanto, lai raksturotu Otrās
atnākšanas brīdi. Lasot pievērs uzmanību tam, kā taisnīgo pieredze atšķirsies no tā,
ko, Tam Kungam atgriežoties, pieredzēs ļaunie.

Viens no patiesajiem principiem, ko mēs varam mācīties no šiem pantiem, vēsta:
pēc Jēzus Kristus Otrās atnākšanas taisnīgie atpūtīsies, bet ļaunie tiks
pazudināti.

No kā, tavuprāt, atpūtīsies taisnīgie?

Kādu mierinājumu šī mācība sniedz tiem, kuri šobrīd pieredz grūtības tādēļ, ka ir
apņēmušies sekot Jēzum Kristum?

Vai tu kādreiz esi prātojis par to, kad tieši notiks Jēzus Kristus Otrā atnākšana?
Izlasot 2. tesaloniķiešiem 2:2, šķiet, ka Tesalonīkes svētie domāja, ka Tā Kunga Otrā
atnākšana jau ir notikusi vai tūliņ notiks. Pāvils satraucās par to, ka viņi ir tikuši
maldināti.

Izlasi 2. tesaloniķiešiem 2:1–3, pievēšot uzmanību tam, kam, saskaņā ar Pāvila
teikto, ir jānotiek pirms Otrās atnākšanas. Ar 2. pantā minēto frāzi „Tā Kunga
diena” ir domāta Otrā atnākšana, un 3. pantā minētais vārds „atkrišana” nozīmē
novirzīšanos no patiesības. (Ņem vērā, ka 2. tesaloniķiešiem 2:1–3 ir prasmīgi
pārzināmā rakstvieta. Tu varētu to kaut kā īpaši atzīmēt, lai pēcāk viegli varētu
atrast.)

No 2. tesaloniķiešiem 2:1–3 mēs uzzinām, ka pirms Jēzus Kristus Otrās
atnākšanas notiks Atkrišana.

Šajos pantos Pāvils norāda uz to, ka Baznīcas locekļiem viņa dienās vajadzētu
daudz vairāk satraukties par to, ka viņu vidū jau ir sākusies Atkrišana, nekā par to,
kad tieši notiks Tā Kunga Otrā atnākšana. Turpmāk minētais paskaidrojums
palīdzēs tev izprast, kas ir Lielā atkrišana, kura iestājās neilgi pēc Pāvila un pārējo
apustuļu nāves. Pāvils zināja, ka pirms Tā Kunga Otrās atnākšanas iestāsies
Atkrišana.

26. DAĻA,  3 . DIENA
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„Pēc Jēzus Kristus nāves ļauni cilvēki vajāja apustuļus un Baznīcas locekļus un daudzus no viņiem
nogalināja. Līdz ar apustuļu nāvi priesterības atslēgas un augstākās priesterības pilnvaras tika
paņemtas prom no Zemes. Apustuļi bija uzturējuši evaņģēlija doktrīnu skaidrību un Baznīcas
locekļu cienīguma līmeni un standartu. Laika gaitā, kad apustuļu vairs nebija, cilvēki sagrozīja
Kristus mācības un veica nesankcionētas izmaiņas Baznīcas organizācijā un tādu priesterības
priekšrakstu veikšanā kā, piemēram, kristīšana un Svētā Gara dāvanas piešķiršana.

Tā kā cilvēkiem vairs nebija atklāsmju un priesterības pilnvaru, skaidrojot Svētos Rakstus un
Jēzus Kristus evaņģēlija principus un priekšrakstus, viņi paļāvās uz cilvēcisko gudrību. Maldīgi
uzskati tika pasniegti kā patiesība. Tika zaudēta liela daļa izpratnes par Dieva Tēva, Viņa Dēla,
Jēzus Kristus, un Svētā Gara patieso būtību un raksturu. Mācības par ticību Jēzum Kristum, grēku
nožēlošanu, kristīšanu un Svētā Gara dāvanu tika sagrozītas vai aizmirstas. Uz Zemes vairs nebija
Kristus apustuļiem piešķirto priesterības pilnvaru. Šī atkrišana ar laiku noveda pie daudz un
dažādu baznīcu rašanās.” (Sludini Manu evaņģēliju: misionāru kalpošanas rokasgrāmata
(2004. g.), 47. lpp.)

Ņemot vērā to, ko esi apguvis par Atkrišanu, padomā, kādēļ pirms Tā Kunga
atgriešanās bija nepieciešams atjaunot Jēzus Kristus evaņģēliju un Viņa Baznīcu.

2. tesaloniķiešiem 2:3 minētais „grēka cilvēks” ir Sātans. Evaņģēlija Atjaunošana,
tai skaitā Mormona Grāmatas parādīšanās, atmasko Sātana un viņa sekotāju
izplatītos maldus.

2. tesaloniķiešiem 2:4–17 mēs lasām Pāvila pravietojumu par to, ka Tas Kungs ļaus
Sātanam maldināt Zemes iedzīvotājus līdz par Otrās atnākšanas brīdim (skat.
2. tesaloniķiešiem 2:7–9 Džozefa Smita Bībeles tulkojumā Svēto Rakstu ceļveža
227. lpp.). Tādēļ Pāvils mudina svētos būt stipriem, sekojot mācībām, kuras tiem
tikušas sludinātas (skat. 2. tesaloniķiešiem 2:15).

Prasmīgi pārzināmā rakstvieta:
2. tesaloniķiešiem 2:1–3

3. Izmantojot Svēto Rakstu mācību palīglīdzekļus, piemēram, atsauces
un Svēto Rakstu ceļvedi, uzmeklē vēl kādu rakstvietu, kur tiek

mācīts par Atkrišanu. Tu vari pierakstīt vai atzīmēt šo atsauci savos Svētajos
Rakstos, līdzās 2. tesaloniķiešiem 2:1–3. Pieraksti savā studiju dienasgrāmatā, kā
tu varētu izmantot šos pantus, lai izskaidrotu Atkrišanas un Atjaunošanas
pamatdoktrīnas kādam, kurš nav Baznīcas loceklis.

2. tesaloniķiešiem 3. nodaļa
Pāvils brīdina svētos par tiem, kuri neseko Tā Kunga padomam, un sludina par
pašpaļāvību
Laikā, kad Pāvils rakstīja savu otro vēstuli tesaloniķiešiem, daži no Baznīcas
locekļiem bija kļuvuši laiski jeb slinki un necentās kļūt pašpaļāvīgi jeb paši apgādāt
sevi. Viņi gaidīja, ka par viņu vajadzībām parūpēsies citi.

Kādas problēmas varētu rasties šādā situācijā?

2. tesaloniķiešiem 3:1–9 Pāvils uzteica taisnīgos Tesalonīkes svētos un brīdināja tos
no brāļošanās ar tiem, kuri “dzīvo nekārtīgi” (6. pants). Viena no vārda nekārtīgi
nozīmēm ir nedisciplinēti, un 2. tesaloniķiešiem 3. nodaļas kontekstā tas nozīmē —
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būt slinkiem vai laiskiem. Šie nekārtīgie jeb nedisciplinētie Baznīcas locekļi bija
cilvēki, kuri varēja strādāt, lai sevi uzturētu, bet atteicās to darīt. Pāvils norādīja, ka
viņš, līdz ar saviem līdzgaitniekiem, ir parādījis pašpaļāvības piemēru, strādājot un
gādājot par sevi pats.

Izlasi 2. tesaloniķiešiem 3:10–13, pievēršot uzmanību tam, kā Pāvils ieteica
svētajiem rīkoties attiecībā pret tiem, kuri atsakās strādāt.

Vēl Pāvils ieteica svētajiem nepiekust, darot labu (skat. 2. tesaloniķiešiem 3:13).
Viņš norādīja tiem, lai tie pilnveidotos visās dzīves jomās un palīdzētu arī citiem
(skat. arī M&D 64:33).

No Pāvila norādījumiem mēs mācāmies, ka mums ir pavēlēts censties būt
pašpaļāvīgiem un palīdzēt citiem.

Izlasi šo izteikumu, pievēršot uzmanību tam, ko nozīmē būt pašpaļāvīgam:

„Viena no darba svētībām ir pašpaļāvības iegūšana. Būt pašpaļāvīgam nozīmē — izmantot visas
Dieva dotās svētības un spējas, lai parūpētos par sevi un savu ģimeni un patstāvīgi rastu
risinājumu savām problēmām. Pašpaļāvība nenozīmē, ka cilvēkam ir jāspēj paveikt visu saviem
paša spēkiem. Lai cilvēks būtu patiesi pašpaļāvīgs, viņam ir jāiemācās sastrādāties ar citiem un
vērsties pie Tā Kunga pēc Viņa palīdzības un spēka.

Atcerieties, ka Dievs jums ir sagatavojis lielu darbu. Viņš svētīs jūs jūsu pūliņos paveikt šo darbu.”
(Jaunatnes morāles stiprināšanai (2011. gada brošūra), 41. lpp.)

Padomā par kādu vienu lietu, ko tu varētu darīt, lai varētu kļūt pašpaļāvīgāks gan
šobrīd, gan turpmāk. Izvirzi mērķi un tiecies pēc Tā Kunga palīdzības, lai to
sasniegtu.

2. tesaloniķiešiem 3:14–18 Pāvils vēstules beigās mudina svētos palīdzēt tiem, kuri
ir pārāk laiski, kļūt pašpaļāvīgākiem, nesaejoties ar tiem jeb atturoties no
saskarsmes ar tiem (skat. 14. pantu). Tajā pašā laikā viņš mudina svētos neizturēties
pret laiskajiem ļaudīm kā pret ienaidniekiem, bet kā pret brāļiem un māsām
evaņģēlijā.

4. Savā studiju dienasgrāmatā, zem šīs dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju Pāvila 2. vēstuli tesaloniķiešiem un pabeidzu to (datums).

Papildjautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu skolotāju:
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Ievads 1. vēstulē Timotejam
Kādēļ studēt šo vēstuli?
Pirmajā vēstulē Timotejam tu vari lasīt par to, kā Pāvils ieteica Timotejam, kurš ir
Efezas Baznīcas vadītājs, pārliecināties, lai Baznīcā tiktu mācīta skaidra doktrīna,
nepieļaujot, lai tautā iecienītās maldu mācības novērstu ļaužu uzmanību no
evaņģēlija mācībām. Viņš mācīja Timotejam par bīskapa un diakona amatiem,
iztirzājot prasības, kurām būtu jāatbilst tiem, kuri kalpo šajos amatos. Pāvils arī
pastāstīja, kādu pateicību izjūt par to žēlastību, ko saņēmis no Jēzus Kristus, topot
pievērsts. Pirmā vēstule Timotejam var palīdzēt daudz skaidrāk apzināties, cik
būtiski ir tas, lai Baznīcā tiktu mācīta skaidra doktrīna. Tā var palīdzēt daudz labāk
novērtēt Glābēja žēlastību, kā arī bīskapu un citu Baznīcas vadītāju būtisko lomu.

Kas sarakstīja šo vēstuli?
Pirmo vēstuli Timotejam sarakstīja Pāvils (skat. 1. Timotejam 1:1).

Kad un kur šī vēstule tika uzrakstīta?
Pāvila pirmā vēstule Timotejam, visdrīzāk, tika uzrakstīta laikā starp 64. un 65.
g. pēc Kr., kad Pāvils atradās Maķedonijā (skat. Svēto Rakstu ceļvedi, „Pāvila
vēstules”, scriptures.lds.org; 1. Timotejam 1:3). Pirms šīs vēstules uzrakstīšanas
Pāvils tika atbrīvots no sava divus gadus ilgā ieslodzījuma (mājas aresta) Romā un,
visdrīzāk, daudz ceļoja, apmeklējot apvidus, kur pirms tam tika nodibinājis
Baznīcas draudzes (skat. Svēto Rakstu ceļvedi, „Pāvila vēstules”).

Kam un kādēļ šī vēstule tika rakstīta?
Pāvils rakstīja šo vēstuli Timotejam, ar kuru bija kopīgi kalpojis sava otrā misijas
ceļojuma laikā (skat. Ap. d. 16:1–3). Pēc kopīgās misijas Timotejs turpināja būt par
uzticīgu misionāru un Baznīcas vadītāju (skat. Ap. d. 19:22; Filipiešiem 2:19), kā arī
par vienu no Pāvila uzticamākajiem biedriem (skat. 1. korintiešiem 4:17). Pāvils
dēvēja Timoteju par savu „īsto dēlu ticībā” (1. Timotejam 1:2). Timoteja tēvs bija
grieķu citticībnieks, bet viņam bija taisnīga ebreju māte un vecmāmiņa, kuras bija
mācījušas viņu un palīdzējušas apgūt Svētos Rakstus (skat. Ap. d. 16:1;
2. Timotejam 1:5; 3:15).

Laikā, kad tika rakstīta šī vēstule, Timotejs kalpoja par Efezas Baznīcas vadītāju
(skat. 1. Timotejam 1:3). Pāvils savā vēstulē pieminēja, ka daži Baznīcas locekļi
apšauba Timoteja vadītāja spējas, jo viņš vēl ir jauns (skat. 1. Timotejam 4:12).
Pāvils bija nodomājis apciemot Timoteju, bet nebija drošs, vai tas būs iespējams
(skat. 1. Timotejam 3:14; 4:13). Pāvils uzrakstīja Timotejam šo vēstuli, lai palīdzētu
jaunajam Baznīcas vadītājam daudz labāk izprast savus pienākumus.

Kādas ir šīs vēstules raksturiezīmes?
Pāvila vēstules, kas zināmas kā 1. un 2. vēstule Timotejam un vēstule Titam, bieži
tiek dēvētas par pastorālajām vēstulēm, jo tajās ir ietverti Pāvila padomi draudžu
ganiem jeb Baznīcas vadītājiem (skat. Svēto Rakstu ceļvedi, „Pāvila vēstules”).
Latīņu vārds pastor nozīmē „gans”.
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Pāvils ieteica Timotejam noteiktas vadlīnijas, kā atrast cienīgus kandidātus bīskapu
un diakonu amatiem (skat. 1. Timotejam 3. nodaļa). Sniedzot šīs vadlīnijas, viņš
uzsvēra Baznīcas vadītāju pienākumu — gādāt par Baznīcas locekļu laicīgajām un
garīgajām vajadzībām (skat. 1. Timotejam 5. nodaļa). Pāvils norādīja arī uz
vispārpieņemto, bet maldīgo askētisma ideju — uzskatu, ka garīgā izaugsme ir
sasniedzama caur stingru pašaizliedzību. Viņš, piemēram, brīdināja, ka daži
Baznīcas locekļi atkritīs un izplatīs uzskatu, ka laulība būtu jāaizliedz (skat.
1. Timotejam 4:1–3). Lai neitralizētu šo un citas kaitējošās atkritēju mācības, Pāvils
deva Timotejam norādījumu — mācīt skaidru mācību (skat. 1. Timotejam 1:3–4, 10;
4:1–6, 13, 16).

Īss satura izklāsts
1. Timotejam 1. nodaļa. Pāvils brīdina par maldu mācībām. Viņš slavē To Kungu,
Jēzu Kristu, kurš ir dāvājis viņam lielu žēlastību, glābjot viņu. Pāvils saka, ka ir
„pirmais” (1. Timoteja 1:15) jeb sliktākais no grēciniekiem, pamatojoties uz to, ka
pirms savas pievēršanās tika vajājis kristiešus. Pāvils apgalvo, ka Kristus žēlastība
palīdzēs arī citiem.

1. Timotejam 2.–3. nodaļa. Pāvils māca par vajadzību pēc lūgšanas un pienācīgas
pielūgsmes. Viņš māca, ka Jēzus Kristus ir izpircis mūs visus un tagad ir mūsu
Starpnieks Tēva priekšā. Viņš norāda, kā vīriem un sievām būtu jāizturas, pielūdzot
Dievu. Viņš dod vadlīnijas attiecībā uz prasībām bīskapa un diakona amata
kandidātiem. Viņš paskaidro, ka dievbijības noslēpums ir Jēzus Kristus nākšana
pasaulē, Viņa nevainojamā dzīve uz Zemes un Viņa pacelšanās godībā.

1. Timotejam 4. nodaļa. Pāvils brīdina Timoteju, ka daži cilvēki tiks maldināti ar
viltus mācībām attiecībā uz nestāšanos laulībā un noteiktas diētas ievērošanu. Viņš
runā par laulības nozīmi un Dieva radītā pieņemšanu pateicībā. Pāvils māca
Timotejam, kā tikt galā ar esošajām un gaidāmajām maldu mācībām.

1. Timotejam 5.–6. nodaļa. Pāvils sniedz Timotejam vadlīnijas, lai palīdzētu gādāt
par veco ļaužu, jauniešu, atraitņu, elderu un vergu vajadzībām. Viņš raksturo viltus
mācītājus. Viņš brīdina, ka „visa ļaunuma sakne ir mantas kārība” (1. Timotejam
6:10), un sniedz Timotejam norādījumus par to, kā svētie var iegūt mūžīgo dzīvi.

1. VĒSTULE T IMOTEJAM
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26. DAĻA: 4. DIENA

1. vēstule Timotejam
Ievads
Apustulis Pāvils rakstīja Timotejam — Efezas priesterības vadītājam —, iesakot
pārliecināties, ka svētajiem tiek mācīta patiesā doktrīna. Viņš iztirzāja prasības
bīskapa un diakona amatu kandidātiem un ieteica Timotejam būt par paraugu
ticīgajiem. Pāvils mudināja svētos gādāt par trūkumcietējiem un atraitnēm. Viņš
noslēdza savu vēstuli, mācot, ka „visa ļaunuma sakne ir mantas kārība”
(1. Timotejam 6:10).

1. Timotejam 1.–3. nodaļa
Pāvils dod Timotejam norādījumus, kā pildīt Baznīcas pārraudzības pienākumus

Izlasi šo prezidenta Tomasa S. Monsona stāstu: „Es atceros kādu atgadījumu, ko
pieredzēju pirms daudziem gadiem, kalpojot par bīskapu. Kādu svētdienas rītu,
uzsākot priesterības sanāksmi, mēs gatavojāmies ordinēt kādu jaunieti
priesterības amatā. Todien mūsu bīskapiju apmeklēja kāds Augstais padomnieks,
kurš kalpoja arī par tempļa darbinieku. Kad es gatavojos lūgt jaunietim apsēsties
ar skatu pret sanākušajiem, lai mēs varētu sākt ordinēšanu, Augstais padomnieks

apturēja mani, sakot: „Bīskap, es vienmēr lieku tiem, kuri tiek ordinēti, pagriezties ar skatu pret
templi.” Viņš pārvietoja krēslu tā, lai jaunietis lūkotos tempļa virzienā. Es uzreiz sapratu, ka tā ir
nesankcionēta tradīcija.” („Opening Remarks” (pasaules mēroga vadītāju apmācība,
2010. g. nov.), lds.org/broadcasts.)

Būdams bīskaps, šajā draudzē pār Tā Kunga darba īstenošu bija iecelts prezidēt
prezidents Monsons, nevis Augstais padomnieks. Kas, tavuprāt, bīskapam būtu
jādara šādā situācijā? (Prezidenta Monsona stāsta noslēgumu tu varēsi
izlasīt vēlāk.)

Apustulis Pāvils rakstīja Timotejam — gados jaunam priesterības vadītājam Efezā.
Baznīcas draudzē, pār kuru prezidēja Timotejs, viņam nācās saskarties ar līdzīgām
problēmām, kā prezidentam Monsonam tevis lasītajā stāstā.

Izlasi 1. Timotejam 1:3–7, pievēršot uzmanību tam, kādus pienākumus Pāvils bija
uzticējis Timotejam.

Vārds pasakas (4. pantā) nozīmē maldu mācības; nodošanās bezgalīgiem
ciltsrakstiem (4. pantā) nozīmē ticību maldīgam uzskatam, ka glābti tiek tikai
izredzētie Ābrahāma pēcteči, kuri bieži vien bija zināmi pēc to bezgalīgi garajiem
ciltsrakstiem; un tukša izrunāšanās (6. pantā) nozīmē bezjēdzīgas diskusijas (skat.
1. Timotejam 1:6, atsauce c PDS Bībeles izdevumā).

Spriežot pēc 1. Timotejam 1:6–7, kādēļ Timotejam bija svarīgi izpildīt Pāvila
uzticētos pienākumus?

No Pāvila mācībām mēs uzzinām, ka priesterības vadītājiem ir pienākums
nodrošināt, ka Baznīcā tiek mācīta patiesa doktrīna un pareizas tradīcijas.
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Izlasi prezidenta Monsona stāsta noslēgumu, pievēršot uzmanību tam, kā viņš
rīkojās, uzklausot Augstā padomnieka viedokli: „Es redzēju, ka šī tradīcija [kad
cilvēkam liek pagriezties pret templi] varētu kļūt populāra. Lai gan es biju daudz
jaunāks par Augsto padomnieku, es zināju, kas jādara. Es pagriezu krēslu
atpakaļ — ar skatu pret sanākušajiem — un teicu: „Mūsu draudzē mēs
uzlūkojam sanākušos.”” („Opening Remarks”, lds.org/broadcasts.)

1. Savā studiju dienasgrāmatā uzraksti, kā Baznīcas locekļi tiek svētīti,
ja priesterības vadītāji cenšas nodrošināt, ka Baznīcā tiek mācīta

patiesa doktrīna un pareizas tradīcijas.

No 1. Timotejam 1:8–11 mēs uzzinām, ka Pāvils brīdināja svētos par cilvēkiem, kuri
vēlas mācīt Dieva likumu bez pareizas izpratnes par šo likumu. Izlasi 1. Timotejam
1:12–16, pievēršot uzmanību tam, par ko Pāvils pateicās Jēzum Kristum.

Saskaņā ar 15.–16. pantu, kā Pāvils rāda „priekšzīmi” visiem tiem, kuri tic Jēzum
Kristum?

1. Timoteja 1:17–2:15 Pāvils iesaka Timotejam turēties pie savas ticības un māca, ka
Jēzus Kristus ir mūsu Starpnieks. Pāvils iesaka sievietēm ģērbties piedienīgi. 1.
Timotejam 3. nodaļā mēs varam izlasīt Pāvila mācību par prasībām bīskapa un
diakona amatu kandidātiem. Ņem vērā, ka sendienu Baznīcā diakoni nebija 12 un
13 gadus veci jaunieši, kā tas bieži vien ir tagad.

1. Timotejam 4.–5. nodaļa
Pāvils sniedz uzticīga Jēzus Kristus kalpotāja aprakstu
1. Timotejam 4:1–11 mēs lasām apustuļa Pāvila pravietojumu par to, ka „vēlākos
laikos” (1. pants) daži Baznīcas locekļi atkritīs no ticības un sekos maldu mācībām
un tradīcijām, kas, piemēram, aizliedz stāties laulībā. Pāvils mudināja Timoteju
„barot” svētos ar patiesu mācību.

Izlasi 1. Timotejam 4:12, pievēršot uzmanību Pāvila ieteikumam par to, kādam
vajadzētu būt Timotejam. Ar vārdu dzīvē, kas minēts 12. pantā, ir domāta rīcība jeb
uzvedība (skat. 1. Timotejam 4:12, atsauce c PDS Bībeles izdevumā).

Ko, tavuprāt, nozīmē būt „par paraugu ticīgajiem”?

Kādās jomās Pāvils ieteica Timotejam būt par paraugu ticīgajiem?

2. Padomā par tām jomām, kurās Pāvils ieteica Timotejam būt par
paraugu ticīgajiem (skat. 1. Timotejam 4:12). Izvēlies trīs no

minētajām jomām un pieraksti savā studiju dienasgrāmatā, kā cilvēks var būt
par paraugu ticīgajiem katrā no šīm jomām.

Izlasi 1. Timotejam 4:13–16, pievēršot uzmanību vēl vienam padomam, ko Pāvils
deva Timotejam, lai palīdzētu viņam būt par paraugu ticīgajiem.

1. Timotejam 5. nodaļā Pāvils deva Timotejam norādījumus par to, kā svētajiem
būtu jārūpējas par trūcīgajiem, tai skaitā arī atraitnēm.

26. DAĻA,  4 . DIENA
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1. Timotejam 6. nodaļa
Pāvils mudina Timoteju palīdzēt citiem tiekties pēc mūžīgajām bagātībām
Vai, tavuprāt, tas, ka cilvēkam ir daudz
naudas, vedina vairāk uz ļaunu vai uz
labu? Kādēļ? ____________________

1. Timotejam 6. nodaļā mēs varam lasīt
padomu, ko Pāvils deva Timotejam,
runājot par naudu. Izlasi 1. Timotejam
6:6–10, pievēršot uzmanību tam, ko
Pāvils māca par bagātību un no kā viņš
brīdina.

Kas, tavuprāt, ir domāts ar frāzi „ visa
ļaunuma sakne ir mantas kārība” (1. Timotejam 6:10)?

Viens no patiesajiem principiem, ko mēs varam mācīties no Pāvila teiktā, ir tāds, ka
mantas kārība vedina uz netaisnību un atkrišanu.

Ir svarīgi saprast, ka uz netaisnīgumu vedina nevis pati nauda, bet gan mantas
kārība. Padomā, kā visi cilvēki — gan trūcīgie, gan turīgie — varētu ieklausīties
Pāvila brīdinājumā.

3. Paskaidro savā studiju dienasgrāmatā, kā tas nākas, ka mantas
kārība (nevis pati nauda) vedina būt netaisnīgam.

Izlasi, ko teicis elders Dalins H. Oukss no Divpadsmit apustuļu kvoruma:

„Pašā naudā kā tādā nav nekā ļauna. Labais samarietis, kalpojot savam
tuvākajam, izmantoja tādu pašu naudu kā Jūda, kurš to pieņēma, nododot
Skolotāju. Tā ir mantas kārība, kas ir visa ļaunuma sakne (skat. 1. Timotejam
6:10; slīpraksts pievienots.) Izšķirošā nozīme ir tai garīguma pakāpei, ar kādu
mēs uzlūkojam, izvērtējam un īstenojam šīs pasaules lietas un savu pasaulīgo
pieredzi.

Ja mēs padarīsim naudu par pielūgsmes objektu vai savu prioritāti, tas var padarīt mūs savtīgus
un lepnus uzpūtībā „par pasaules niecīgajām lietām” (Almas 5:37). Turpretī, ja mēs izmantojam
naudu, lai izpildītu savus likumīgos pienākumus un nomaksātu desmito tiesu un ziedojumus, mēs
varam parādīt savu godprātīgumu un izkopt nesavtību. Garīgi apgaismota īpašuma izmantošana
var mūs sagatavot augstāka celestiālās godības likuma ievērošanai.” („Spirituality”, Ensign,
1985. g. nov., 63. lpp.)

Izlasi 1. Timotejam 6:11–12, 17–19, pievēršot uzmanību tam, kādu padomu Pāvils
deva Timotejam un bagātiem cilvēkiem.

Padomā, kā Pāvila padoms var palīdzēt mums tiekties pēc bagātības, kā arī
izmantot naudu un citas priekšrocības, ko sniedz laicīgā labklājība, ar pareizu
attieksmi.

Spriežot pēc 1. Timotejam 6:19, ko, saskaņā ar Pāvila teikto, svētie var iegūt,
paļaujoties uz Dievu un bagātīgi darot labus darbus?

26. DAĻA,  4 . DIENA
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Viens no patiesajiem principiem, ko mēs varam mācīties no Pāvila padoma, ir šāds:
ja mēs paļausimies uz Dievu un bagātīgi darīsim labus darbus, mēs varēsim
iegūt mūžīgo dzīvi.

4. Savā studiju dienasgrāmatā atbildi uz jautājumu: Ja mūsu augstākā
prioritāte ir paļaušanās uz Dievu un tiekšanās pēc taisnīguma, kā

tas iespaido to, kā mēs uzlūkojam naudu, tiecamies pēc tās un to izmantojam?

Paļaujoties uz Dievu un par savu augstāko prioritāti izvirzot tiekšanos pēc
taisnīguma, tu vari iegūt patiesās mūžīgās dzīves bagātības.

5. Savā studiju dienasgrāmatā, zem šīs dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju Pāvila 1. vēstuli Timotejam un pabeidzu to (datums).

Papildjautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu skolotāju:

26. DAĻA,  4 . DIENA
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Ievads 2. vēstulē Timotejam
Kādēļ studēt šo vēstuli?
Savā otrajā vēstulē Timotejam Pāvils uzsver to, kādu spēku dod liecība par Jēzu
Kristu (skat. 2. Timotejam 1:7–8). Vēl šajā vēstulē ir ietverts pravietojums par
„grūtajiem laikiem”, kas iestāsies Pāvila un Timoteja dienās, kā arī pēdējās dienās
(skat. 2. Timoteja 3:1–7). Lai palīdzētu Timotejam tikt galā ar gaidāmajām grūtībām,
Pāvils mudina viņu paļauties uz Svētajiem Rakstiem, Baznīcas vadītājiem (skat.
2. Timotejam 3:14–17) un patieso mācību (skat. 2. Timotejam 4:2). Studējot šo
vēstuli, tu apgūsi mācības un principus, kas var palīdzēt palikt uzticīgam,
piedzīvojot pēdējo dienu draudīgos laikus.

Kas rakstīja šo vēstuli?
Otro vēstuli Timotejam sarakstīja apustulis Pāvils (skat. 2. Timotejam 1:1).

Kad un kur šī vēstule tika uzrakstīta?
Pāvila otrā vēstule Timotejam, visdrīzāk, tika uzrakstīta laikā starp 64. un 65.
g. pēc Kr., (skat. Svēto Rakstu ceļvedis, „Pāvila vēstules”, scriptures.lds.org). Pāvils
rakstīja savu otro vēstuli Timotejam sava otrā ieslodzījuma laikā, īsi pirms savas
mocekļa nāves (skat. Svēto Rakstu ceļvedis, „Pāvila vēstules”).

Ieslodzījumā laikā Pāvils tika iekalts važās (skat. 2. Timotejam 1:16; 2:9), viņš,
visdrīzāk, atradās apakšzemes cietumā vai cellē (skat. 2. Timotejam 4:13, 21), kur
viņa draugiem bija grūti viņu atrast (skat. 2. Timotejam 1:17). Acīmredzot Lūka bija
viņa vienīgais pastāvīgais apmeklētājs (skat. 2. Timotejam 4:11), un Pāvils zināja, ka
tuvojas viņa dzīves beigas (skat. 2. Timotejam 4:6–8).

Kam un kādēļ šī vēstule tika rakstīta?
Šajā vēstulē Pāvils uzmundrināja un spēcināja Timoteju, lai viņš varētu turpināt
kalpot arī pēc Pāvila nenovēršamās nāves. Pāvils zināja, ka viņam atlicis pavisam
maz laika un vēlējās redzēt Timoteju, kuru pārnestā nozīmē dēvēja par „savu mīļo
dēlu” (2. Timotejam 1:2).

Savas vēstules beigās Pāvils prasīja, lai Timotejs un Marks apciemo viņu un atnes
viņam dažas mantas, ko viņš bija atstājis (skat. 2. Timotejam 4:9–13). Kaut arī Pāvila
vēstule tika adresēta tieši Timotejam, tajā ietvertās mācības var attiecināt arī uz
cilvēkiem, kuri dzīvo „pēdējās dienās” (2. Timotejam 3:1), jo Pāvils domāja par
problēmu risinājumiem, kas varētu noderēt gan viņa dienās, gan mūsdienās.

Kādas ir šīs vēstules raksturiezīmes?
Šī vēstule, līdz ar pirmo vēstuli Timotejam un vēstuli Titam, ir viena no
pastorālajām vēstulēm, kura „satur Pāvila pēdējos vārdus un parāda apbrīnojamo
drosmi un uzticību, ar kādu viņš sagaidīja nāvi” (skat. Svēto Rakstu ceļvedis,
„Pāvila vēstules”). Otrā vēstule Timotejam ir pēdējā Pāvila vēstule, kas iekļauta
Jaunajā Derībā (skat. 2. Timotejam 4:6).

Šajā vēstulē ir ietvertas dažas Pāvila pārdomas par svētībām un grūtībām, ar ko
jāsastopas, kalpojot par „sludinātāju, apustuli un citticībnieku mācītāju”
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(2. Timotejam 1:11). Pāvils pasludināja: „Labo cīņu es esmu izcīnījis, skrējienu
esmu pabeidzis, ticību esmu turējis. Atliek man tikai saņemt taisnības vainagu”
(2. Timotejam 4:7–8), kas norāda, ka viņš bija pārliecināts par to, ka iemantos
mūžīgo dzīvi. Kā cilvēks, kurš bija kalpojis Jēzum Kristum vairāk nekā trīsdesmit
gadus, Pāvils bija vispiemērotākā persona, lai norādītu Timotejam, kā efektīvi
kalpot, stiprinot citu ticību (skat. 2. Timotejam 2:15–17, 22–26; 4:1–2, 5).

Īss satura izklāsts
2. Timotejam 1. nodaļa. Pāvils runā par Dieva dāvanu un spēku, kas tiek saņemta
caur ordināciju priesterībā. Viņš māca, ka „bailības gars” (2. Timotejam 1:7) nenāk
no Dieva un ka mums nevajadzētu kaunēties liecināt par Jēzu Kristu. Pāvils liecina,
ka Jēzus Kristus ir aicinājis viņu sludināt evaņģēliju (skat.2. Timotejam 1:11).

2. Timotejam 2. nodaļa. Pāvils izmanto salīdzinājumu ar labu kareivi, uzvarām
vainagotu atlētu un čaklu zemnieku, parādot: lai saņemtu mūžīgo godību, mums ir
jāiztur grūtības. Viņš pretnostata patiesos mācītājus un viltus mācītājus, kā arī
godājamus un negodā kritušus „traukus”. Viņš iesaka Timotejam vairīties no
ķildām un lūdz pacietīgi mācīt tos, kam nepieciešams nožēlot grēkus.

2. Timotejam 3.–4. nodaļa. Pāvils apraksta pēdējo dienu ļaundarības un mudina
Timoteju izmantot Svētos Rakstus, pildot priesterības vadītāja pienākumus. Viņš
raksta par savu gaidāmo nāvi, pasludinot: „Ticību esmu turējis.” (2. Timotejam 4:7.)
Pāvils liecina, ka Tas Kungs izglābs viņu „Savā Debesu valstībā” (skat.2. Timotejam
4:18).

2. VĒSTULE T IMOTEJAM

530



27. DAĻA: 1. DIENA

2. vēstule Timotejam
Ievads
Savā otrajā vēstulē Timotejam apustulis Pāvils mācīja, ka bailības gars nenāk no
Dieva, un ieteica Timotejam nekaunēties liecināt par Jēzu Kristu. Viņš mudināja
Timoteju uzticīgi paciest pārbaudījumus un deva norādījumu — mācīt svētajiem
nožēlot grēkus. Pāvils paskaidroja: lai gan viņa dienās, tāpat kā mūsdienās,
atkrišana un ļaundarības būs ļoti izplatītas, Timotejam vajag palikt uzticīgam
patiesajām mācībām, kuras tas apguvis. Pāvils mācīja arī par Svēto Rakstu nozīmi.
Savas vēstules noslēgumā viņš mudināja Timoteju uzcītīgi īstenot savu kalpošanu.

2. Timotejam 1. nodaļa
Pāvils iesaka Timotejam nekaunēties no evaņģēlija
Padomā par kādu gadījumu, kad tu no kaut kā baidījies. Kur tu atradies? Ko
tu darīji?

Prezidents Gordons B. Hinklijs skaidro, kādu iespaidu uz mums var atstāt bailes:
„Kurš no mums var apgalvot, ka nekad nav baidījies? Es nezinu nevienu, kurš no
tā būtu pilnībā pasargāts. Protams, daži baiļojas lielākā mērā, nekā pārējie. Daži
spēj to pārvarēt ātri, kamēr citus tas savažo, noliec pie zemes un pat iedzen
sakāvē. Mūs piemeklē bailes no izsmiekla, bailes no neveiksmes, bailes no
vientulības un bailes no neziņas. Daži baidās no tagadnes, citi — no tā, kas vēl

būs. Daži turpina nest grēka slogu, esot ar mieru atdot tikpat kā jebko, lai no tā atbrīvotos, bet
baidās mainīt savu dzīvi. Atzīsim, ka bailes nenāk no Dieva. Šī mokošā, postošā sajūta nāk no
patiesības un taisnīguma pretinieka. Bailes ir ticības antitēze [pretstats]. Tām ir saēdoša, pat
nāvējoša ietekme.” („God Hath Not Given Us the Spirit of Fear”, Ensign, 1984. g. okt., 2. lpp.)

Kā bailes var ietekmēt mūsu spēju dzīvot pēc evaņģēlija?

Studējot 2. Timotejam 1. nodaļu, pievērs uzmanību principam, kas var palīdzēt
uzveikt tavas bailes.

Pāvils rakstīja savu otro vēstuli Timotejam neilgi pirms savas nāves, izciešot
apcietinājumu Romā. 2. Timotejam 1:1–5 Pāvils izteica vēlmi — redzēt Timoteju —
un atcerējās par Timoteja sirsnīgo ticību.

Izlasi 2. Timotejam 1:6–8, pievēršot uzmanību tam, ko Pāvils ieteica Timotejam
darīt, lai uzveiktu savas bailes.

Ar „Dieva dāvanu”, kas dota ar roku uzlikšanu (2. Timotejam 1:6), visdrīzāk, ir
domāta Svētā Gara dāvana. 6. pantā minētais vārds „atdzīvināt” nozīmē —
atjaunot (skat. 2. Timotejam 1:6 atsauci a). Pāvils ieteica Timotejam atdzīvināt Svētā
Gara dāvanu jeb ieaicināt Svētā Gara klātbūtni.

Spriežot pēc 2. Timotejam 1:7, kā mūs var svētīt Svētā Gara klātbūtne?

Pāvils runāja par pasaulīgajām bailēm, kas rada trauksmi, šaubas un satraukumu un
atšķiras no izjūtas, kas Svētajos Rakstos tiek dēvēta par „Tā Kunga bijāšanu”
(Salamana pam. 9:10). Bīties To Kungu nozīmē — „just godbijību un apbrīnu pret
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Dievu un klausīt Viņa pavēlēm” (Svēto Rakstu ceļvedis, „Bailes”, scriptures.lds.org).
Tā Kunga bijāšana jeb godbijība pret Dievu var stiprināt mūs, pasargājot no
pasaulīgajām bailēm.

No Pāvila padoma Timotejam mēs varam mācīties šādu principu: ja mēs dedzīgi
tieksimies pēc Gara klātbūtnes, mēs varēsim pārvarēt bailes un
nekaunēsimies no mūsu liecības par Jēzu Kristu.

1. Atbildi uz šiem jautājumiem savā studiju dienasgrāmatā:

a. Kā tu vari parādīt, ka tu nekaunies no savas liecības par Jēzu Kristu? Mini
dažus piemērus.

b. Kā Gars tev ir palīdzējis pārvarēt pasaulīgās bailes un būt nelokāmam savā
liecībā par Jēzu Kristu?

Padomā, kā tu varētu ieaicināt Gara klātbūtni, lai varētu pārvarēt pasaulīgās bailes
un nekaunēties no savas liecības par Jēzus Kristu.

2. Timotejam 1:9–18 Pāvils mudina Timoteju palikt uzticīgam patiesajai mācībai.
Viņš liecina par Jēzus Kristus pestīšanas spēku, caur kuru tiks īstenota
Augšāmcelšanās, nemirstība un mūžīgā dzīve.

2. Timotejam 2. nodaļa
Pāvils norāda Timotejam, kā uzticīgi pārvarēt grūtības
2. Timotejam 2:1–9 Pāvils mudina Timoteju paļauties uz evaņģēliju un paciest
grūtības kā labam kareivim. Pāvils atklāj, ka, būdams Kristus māceklis, viņš ir
pieredzējis daudz pārbaudījumu.

Izlasi 2. Timotejam 2:10–12, pievēršot uzmanību tam, kādēļ Pāvils pacieta šīs
grūtības. 10. pantā minētais vārds „izredzētie” tiek attiecināts uz uzticīgiem
Baznīcas locekļiem (skat. M&D 29:7), un frāze pastāvēt ciešanās, kas minēta
12. pantā, nozīmē — izturēt un palikt nelokāmiem (skat. 2. Timotejam 2:12
atsauci a PDS Bībeles izdevumā).

Viens no principiem, ko mēs varam mācīties no šiem pantiem, ir šāds: pastāvot
grūtībās un saglabājot uzticību Tam Kungam, mēs varam palīdzēt sev un
citiem iegūt pestīšanu caur Jēzu Kristu.

Kā mēs varam palīdzēt citiem iegūt pestīšanu caur Jēzu Kristu, uzticīgi paciešot
savus pārbaudījumus? ____________________

2. Timotejam 2:13–19 Pāvils iesaka Timotejam atgādināt svētajiem, lai tie izvairās
no strīdiem un „atturas no netaisnības” (19. pants). Tu varētu pasvītrot
2. Timotejam 2:19 noslēgumu.
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Lai palīdzētu Timotejam izprast, kādēļ svētajiem nepieciešams nožēlot grēkus,
Pāvils izmantoja līdzību par dažādiem traukiem jeb tvertnēm, salīdzinot tos ar Jēzus
Kristus saimes jeb Baznīcas ļaudīm.

Izlasi 2. Timotejam 2:20, pievēršot uzmanību tam, kādi trauki atrodas „lielajā
namā”. Frāze „citi godam, bet citi negodam” norāda uz to, ka daži Baznīcas locekļi
ir cienīgi un nododas cēliem mērķiem, kamēr citi to nedara.

Izlasi 2. Timotejam 2:21, pievēršot uzmanību tam, kas cilvēku padara par tādu
trauku, kas ir „derīgs Tam Kungam”. Frāze „nošķīstās no tādām lietām” nozīmē, ka
cilvēks ir pilnībā attīrījies no nekrietnības (skat. 2. Timotejam 2:19).

Viens no principiem, ko mēs varam mācīties no Pāvila līdzības, ir šāds: ja mēs
šķīstāmies jeb attīrāmies no nekrietnības, mēs varam daudz labāk kalpot
Tam Kungam.

Kā mēs varam šķīstīties no nekrietnības?

Izlasi 2. Timotejam 2:22, pievēršot uzmanību tam, ko mēs, saskaņā ar Pāvila teikto,
varam darīt, lai šķīstītos no nekrietnības.

Elders Džefrijs R. Holands no Divpadsmit apustuļu kvoruma min kādu piemēru
tam, kā šis princips attiecas uz misionāriem:

„Tas Kungs ir noteicis cienīguma standartus tiem, kuri ir aicināti darīt šo darbu
kopā ar Viņu. Nevar gaidīt, ka misionārs, kurš nav nožēlojis seksuālu pārkāpumu,
lamas vai nodošanos pornogrāfijai, spēs aicināt citus nožēlot šos pašus grēkus!
Jūs to nevarat. Gars nebūs ar jums, un vārdi strēgs kaklā, kad mēģināsiet runāt.
Lehija vārdiem runājot, jūs nevarat staigāt pa „aizliegtajām takām” [1. Nefija
8:28], gaidot, ka varēsiet vadīt citus pa „šauro jo šauro taku” [2. Nefija 31:18],

— tas nav iespējams.

Taču šīm jūsu grūtībām ir piemērojams tāds pats risinājums kā attiecībā uz klausītāju, pie kura
dosities. Lai kas jūs būtu un lai ko jūs būtu nodarījuši, jums var tikt piedots. Ikviens no jums …
var atstāt pagātnē pārkāpumu, ar kuru jums var būt grūtības. Tas ir piedošanas brīnums, tas ir Tā
Kunga, Jēzus Kristus, īstenotās Izpirkšanas brīnums. Bet tas nebūs iespējams bez aktīvas
nodošanās evaņģēlijam, un tas nebūs iespējams bez grēku nožēlas, ja tā ir nepieciešama. Es
lūdzu jūs … būt aktīviem un šķīstiem. Ja nepieciešams, es jūs lūdzu kļūt aktīviem un kļūt
šķīstiem.” („Mēs visi esam ieskaitīti”, (vispārējās konferences runa), Ensign vai Liahona,
2011. g. nov., 45. lpp.)
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Padomā, kādēļ, lai sludinātu evaņģēliju, ir tik būtiski būt tīram no grēka. Padomā
par grēkiem, kurus tev vajadzētu nožēlot, lai tu daudz labāk spētu kalpot Tam
Kungam. Paturi prātā, ka tavs bīskaps vai draudzes prezidents ir svarīga persona,
kas var tev palīdzēt tavos centienos kļūt tīram un šķīstam.

2. Timotejam 3. nodaļa
Pāvils apraksta draudīgos laikus, kas iestāsies pēdējās dienās
Vai tu kādreiz esi satraucies par to, ka tu pats vai tavi gaidāmie bērni nespēs
atturēties no mūsdienu pasaules nekrietnībām?

Apustulis Pāvils mācīja Timotejam, kā atturēties no pasaulīgajām nekrietnībām.
Izlasi 2. Timotejam 3:1–5, pievēršot uzmanību tam, kādas nekrietnības izpausmes,
saskaņā ar Pāvila teikto, Timotejs un arī mēs pieredzēsim mūsu dzīvē. Tu varētu
izmantot atsauces, lai izprastu dažus nesaprotamus vārdus.

Padomā par kādu nesenu gadījumu, kad tev ir nācies pieredzēt minēto nekrietnību
izpausmes.

2. Timotejam 3:6–13 Pāvils turpina aprakstīt nekrietnību izpausmes, pravietojot, ka
pēdējās dienās kļūs arvien sliktāk.

Pievērs uzmanību tam, ka 2. Timotejam 3:7 Pāvils piemin tos, kuri „vienmēr mācās
un nekad nevar nonākt pie patiesības atziņas”. Kuras no mūsdienu populārākajām
filosofijām vai idejām ir pretrunā tam, ko Tas Kungs ir atklājis caur Saviem
praviešiem? Mini dažus piemērus. ____________________

Pēc nekrietnības izpausmju apraksta Pāvils deva Timotejam un arī mums padomu
par to, kā izvairīties no šī garīgā apdraudējuma.

Izlasi 2. Timotejam 3:14–17, pievēršot uzmanību Pāvila ieteikumam. (Ņem vērā, ka
2. Timotejam 3:15–17 ir prasmīgi pārzināmā rakstvieta. Tu varētu to kaut kā īpaši
atzīmēt, lai pēcāk viegli varētu atrast.)

Padomā, ko tas varētu nozīmēt — palikt „mācībā, ko esi mācījies un par ko esi
pārliecinājies” (2. Timotejam 3:14).

No šiem pantiem mēs varam mācīties šādus principus: Ja mēs turpināsim
paļauties uz patiesajām mācībām, ko esam guvuši no uzticamiem avotiem un
Svētajiem Rakstiem, mēs varēsim pārvarēt pēdējo dienu garīgos
apdraudējumus. Studējot Svētos Rakstus, mēs varam apgūt mācību, saprast
savas kļūdas un saņemt norādījumus, kas palīdzēs mums pilnveidoties.

2. Uzraksti savā studiju dienasgrāmatā par kādu notikumu, kad Svētie
Raksti ir palīdzējuši tev vienā vai vairākās no šīm jomām:

a. izprast kādu evaņģēlija mācību;

b. saskatīt kļūdas savā domāšanā, izvēlēs vai rīcībā, kas nav bijusi pareiza;

c. gūt atbildi uz lūgšanu vai rast norādījumus tam, kā atrisināt kādu problēmu.
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Prasmīgi pārzināmā rakstvieta —
2. Timotejam 3:15–17

3. Velti kādu brīdi tam, lai iegaumētu 2. Timotejam 3:16–17. Tad
ieraksti savā studiju dienasgrāmatā: Es esmu iegaumējis 2. Timotejam

3:16–17. Padomā, kā tu šonedēļ varētu studēt Svētos Rakstus, lai saņemtu šajos
pantos solītās svētības.

2. Timotejam 4. nodaļa
Pāvils pasludina, ka ir izcīnījis labo cīņu, un dod Timotejam uzdevumu — turpināt
sludināšanas darbu.
Apustuļa Pāvila 2. vēstule Timotejam, visdrīzāk, bija pēdējā vēstule, kuru apustulis
Pāvils uzrakstīja pirms savas nāves. Izlasi 2. Timotejam 4:1–5, pievēršot uzmanību
divām lietām: (1) padomam, ko Pāvils deva Timotejam, un (2) Pāvila
pravietojumam par to, kas notiks ar agrīno kristīgo Baznīcu. Izmanto atsauces, lai
izprastu lasīto. 2. pantā minētā frāze „uzstājies laikā, nelaikā” nozīmē — steidzīgi
darīt Tā Kunga darbu un norāt vai pamācīt tos, kuri to nedara (skat. 2. Timotejam
4:2 Dž. Smita Bībeles tulkojumā [2. Timotejam 4:2, atsauce b]).

Pieraksti uzieto šajā tabulā:

Pāvila padoms Timotejam Pāvila pravietojumi par agrīno kristīgo Baznīcu

Kādēļ, tavuprāt, Pāvils mudināja Timoteju turpināt sludināt un kalpot līdzcilvēkiem,
kaut arī zināja, ka daudzi novērsīsies no patiesības?

Izlasi 2. Timotejam 4:6–8, pievēršot uzmanību tam, ko Pāvils raksta par saviem
pūliņiem evaņģēlija izplatīšanā.

Ņem vērā, ka, runājot par cīnīšanos, labo cīņu un skrējiena pabeigšanu, Pāvils
apraksta savu uzticīgi paveikto misiju. Spriežot pēc 8. panta, kas Pāvilu, pēc viņa
teiktā, sagaidīs pēc nāves?

No šiem pantiem mēs varam mācīties šādu principu: Ja mēs būsim uzticīgi visā,
ko Tas Kungs no mums prasa, mēs saņemsim taisnības vainagu. Taisnības
vainaga saņemšana nozīmē — līdzināties Debesu Tēvam.

4. Pieraksti savā studiju dienasgrāmatā dažas prasības, ko Tas Kungs ir
izvirzījis Baznīcas jauniešiem, lai palīdzētu tiem kļūt līdzīgākiem

Debesu Tēvam. (Ja tev nepieciešama palīdzība, ieskaties brošūrā Jaunatnes
morāles stiprināšanai .) Pēc tam pieraksti atbildes uz šiem jautājumiem:

a. Kādēļ tu varētu izvēlēties atmest ar roku dažu prasību ievērošanai?

b. Kuri no tev zināmajiem cilvēkiem, līdzīgi kā Pāvils, kalpo par labu piemēru
tam, kā palikt uzticīgiem grūtībās? Kā viņu rīcība ilustrē šo principu?
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2. Timotejam 4:9–22 Pāvils vēstules nobeigumā paskaidro: lai gan laiku pa laikam
savā darbā ir sajuties vientuļš, viņš allaž ir zinājis, ka Tas Kungs ir līdzās un
stiprina viņu.

Neaizmirsti uzticīgi darīt visu, ko Tas Kungs no tevis prasa. Tu varētu pierakstīt
iespaidus vai pamudinājumus, ko saņēmi no Debesu Tēva šīs stundas laikā. Tu
varētu nospraust mērķi — rīkoties atbilstoši šiem pamudinājumiem.

5. Savā studiju dienasgrāmatā, zem šīs dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju Pāvila 2. vēstuli Timotejam un pabeidzu to (datums).

Papildjautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu skolotāju:
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Ievads Pāvila vēstulē Titam
Kādēļ studēt šo vēstuli?
Apustuļa Pāvila vēstulē Titam, tāpat kā viņa vēstulēs Timotejam, ir ietverti
nemainīgi un aktuāli padomi vietējiem Baznīcas vadītājiem. Pāvils raksta, ka
„cerību uz mūžīgo dzīvību” Dievs pirmoreiz apsolīja jau pirms pasaules
pirmsākumiem (Titam 1:2). Viņš māca, ka svētajiem vajadzētu gaidīt, kad īstenosies
šī svētlaimīgā cerība uz paaugstināšanu, kā arī Otrā atnākšana (Titam 2:13). Pāvils
raksta Titam arī par „mazgāšanu atdzimšanai un atjaunošanos Svētajā Garā”
(Titam 3:5), atsaucoties uz kristīšanas priekšrakstu un Svētā Gara dāvanas šķīstījošo
ietekmi, kas ir nepieciešama, lai cilvēks varētu kļūt par „cerētās mūžīgās dzīvības
mantinieku” (Titam 3:7). Studējot Pāvila iedvesmas pilnos padomus Titam, tu vari
stiprināt savu ticību tam, ka evaņģēlija mācības un priekšraksti dāvā mums cerību
uz mūžīgo dzīvi.

Kas sarakstīja šo vēstuli?
Šo vēstuli Titam sarakstīja Pāvils (skat. Titam 1:1).

Kad un kur šī vēstule tika uzrakstīta?
Visdrīzāk, Pāvils rakstīja Titam laikā starp 1. un 2. vēstuli Timotejam, aptuveni
64.–65. g. pēc Kr. (skat. Svēto Rakstu ceļvedi, „Pāvila vēstules”, scriptures.lds.org).
Pāvils rakstīja Titam pēc sava ieslodzījuma Romā. Viņš nenorādīja, kur atrodas
vēstules rakstīšanas brīdī.

Kam un kādēļ šī vēstule tika rakstīta?
Šo vēstuli Pāvils rakstīja Titam, kuru viņš dēvēja par „savu īsto bērnu kopīgā ticībā”
(Titam 1:4). Tits bija grieķis (skat. Galatiešiem 2:3), kuru Pāvils tika pievērsis
evaņģēlijam (skat.Svēto Rakstu ceļvedi, „Tits”). Pēc pievēršanās Tits strādāja kopā
ar Pāvilu, izplatot evaņģēliju un organizējot Baznīcu (skat. Svēto Rakstu ceļvedi,
„Tits”). Viņš palīdzēja savākt ziedojumus Jeruzālemes nabagiem (skat.
2. korintiešiem 8:6, 16–23) un pavadīja Pāvilu uz Jeruzālemes padomi (skat.
Galatiešiem 2:1). Pāvils uzticēja Titam savas pirmās vēstules nogādāšanu Korintas
svētajiem (skat. 2. korintiešiem 7:5–15). Viņš rakstīja Titam, lai, par spīti pretestībai,
stiprinātu to, vadot un gādājot par Baznīcas draudzi Krētā (skat. Titam 1:5, 10–11;
2:15; 3:10).

Kādas ir šīs vēstules raksturiezīmes?
Šī vēstule, līdz ar 1. un 2. vēstuli Timotejam, ir viena no pastorālajām vēstulēm, kas
rakstīta Baznīcas ganiem jeb vadītājiem (skat. Svēto Rakstu ceļvedi, „Pāvila
vēstules”). Vēstule Titam ir senākais pierādījums Baznīcas nodibināšanai starp
grieķiem Vidusjūras salā Krētā (skat. Titam 1:5). Titam bija pienākums aicināt
jaunus bīskapus šīs salas draudzēs. Pāvils uzskaitīja dažas no garīga rakstura
prasībām bīskapa amata kandidātiem (skat. Titam 1:6–9). Papildus tam viņš deva
īpašus norādījumus par to, kā būtu jāizturas svētajiem vīriem, sievām un kalpiem
(skat. Titam 2:2–10).
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Īss satura izklāsts
Pāvila vēstules Titam 1. nodaļa. Pāvils liek, lai Tits ordinētu Baznīcas vadītājus,
un uzskaita dažas prasības bīskapa amata kandidātiem. Viņš norāda Titam, lai tas
norātu ķecerus un viltus mācītājus, kuri „apgalvo, ka pazīstot Dievu, bet darbos To
noliedz” (Titam 1:16).

Pāvila vēstules Titam 2. nodaļa. Pāvils mudina, lai Tits vēršas pie gados
vecākajiem Baznīcas locekļiem, aicinot tos rādīt piemēru jaunākajiem. Vēl viņš liek,
lai Tits mācītu kalpiem, ka tiem ir jāpakļaujas saviem kungiem. Pāvils paskaidro, kā
mācekļiem būtu jādzīvo, gatavojoties Tā Kunga atgriešanās brīdim. Viņš paskaidro,
ka Jēzus Kristus ir īstenojis pestīšanu.

Pāvila vēstules Titam 3. nodaļa. Pāvils māca, ka Baznīcas locekļiem būtu jābūt
krietniem pilsoņiem un taisnīgiem Jēzus Kristus sekotājiem. Mēs varam iegūt
mūžīgo dzīvi caur kristīšanu un Tā Kunga labvēlību.

PĀVILA VĒSTULE T ITAM
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27. DAĻA: 2. DIENA

Pāvila vēstule Titam
Ievads
Savā vēstulē apustulis Pāvils mudināja Titu, kurš līdz ar viņu bija sludinājis Krētā,
izmantot veselīgo jeb skaidro mācību, lai pamācītu citus un norādītu uz viņu
kļūdām. Pāvils deva Titam norādījumus par to, kā mācīt svētajiem būt par taisnīgu
piemēru, saglabāt cerību uz pestīšanu caur Jēzus Kristus īstenoto Izpirkšanu un
turpināt darīt labus darbus.

Vēstules Titam 1. nodaļa
Pāvils mudina Titu izmantot skaidro mācību, lai pamācītu un norādītu uz svēto un
citu Krētas iedzīvotāju kļūdām.
Atrodi Krētas salu Bībeles kartē nr. 13 „Apustuļa Pāvila misijas ceļojumi”.
Tuvojoties savas dzīves noslēgumam, Pāvils uzrakstīja vēstuli Titam, kurš kalpoja
par Baznīcas vadītāju Krētā. Pāvils bija pievērsis Titu evaņģēlijam pirms vairākiem
gadiem, un pēc kristībām Tits bija kalpojis kopā ar Pāvilu, pildot dažādus
norīkojumus. Savā vēstulē Pāvils uzmundrināja Titu un deva norādījumus attiecībā
uz viņa aicinājumu.

Titam 1:1–6 Pāvils liecināja par savu cerību uz mūžīgo dzīvi, ko Dievs bija apsolījis
pirms pasaules pirmsākumiem (skat. Titam 1:2). Viņš paskaidroja, ka ir sūtījis Titu
uz Krētu, lai viņš sakārtotu Baznīcas lietas un aicinātu vietējos bīskapus.

Izlasi Titam 1:7–8, pievēršot uzmanību tam, kādiem vajadzētu un kādiem
nevajadzētu būt bīskapa amata izpildītājiem. Tu varētu pasvītrot vai atzīmēt to, ko
esi uzgājis.

Titam 1:7 minētais vārds iedomīgs nozīmē nepiekāpību un augstprātību un vārds
„ierāvējs” nozīmē, ka cilvēks tiecas pēc apšaubāmas peļņas, izmantojot negodīgus
vai netaisnīgus paņēmienus.

Kādēļ, tavuprāt, bīskapiem būtu jāvairās no lietām, ko uzskaitījis Pāvils?
____________________

Izlasi Titam 1:9, pievēršot uzmanību vēl kādai prasmei, kas ir nepieciešama
bīskapam. „Veselīga mācība” nozīmē patiesu mācību.

No Titam 1:9 mēs mācāmies, ka bīskapiem ir svarīgi cieši turēties pie Dieva vārda,
lai tie varētu izmantot patieso mācību, mudinot pārējos dzīvot pēc evaņģēlija un
„atspēkojot tos, kas runā pretim”. Pretī runātāji šajā gadījumā ir cilvēki, kuri apstrīd
vai noliedz patieso evaņģēliju. To starpā var būt gan Baznīcas locekļi, gan tie, kuri
tādi nav.

Viens no principiem, ko mēs varam mācīties no Pāvila mācības par bīskapiem, ir
šāds: ja mēs cieši turēsimies pie Dieva vārda, mēs spēsim izmantot patieso
mācību, lai mudinātu citus dzīvot pēc Jēzus Kristus evaņģēlija un atspēkotu
tos, kuri to apstrīd.
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Padomā par to, ko teicis prezidents Boids K. Pekers no Divpadsmit apustuļu
kvoruma, runājot par patiesās mācības spēku, kas palīdz cilvēkiem dzīvot pēc Jēzus
Kristus evaņģēlija:

„Patiesa mācība, ja tā tiek izprasta, maina mūsu attieksmi un uzvedību.

Evaņģēlija doktrīnu studēšana uzlabos uzvedību ātrāk, nekā to paveiks studijas
par uzvedību. Pārāk aktīva pievēršanās necienīgai uzvedībai var vedināt uzvesties
necienīgi. Tādēļ mēs liekam tik lielu uzsvaru uz evaņģēlija doktrīnu studēšanu.”
(„Little Children”, Ensign, 1986. g. nov., 17. lpp.)

1. Savā studiju dienasgrāmatā atbildi uz jautājumiem:

a. Kā tu vari sagatavoties mācīt patieso doktrīnu, lai mudinātu citus dzīvot pēc
evaņģēlija? (Skat. M&D 11:21.)

b. Kuri no Svētajos Rakstos minētajiem piemēriem parāda, kā mācīt patiesu
doktrīnu kādam, kurš apšauba vai izturas naidīgi pret Baznīcu vai tās
mācību? Mini dažus piemērus! (Mini vismaz vienu piemēru, kad cilvēks ir
nožēlojis grēkus, pateicoties tam, ka viņam/viņai tika mācīta patiesā
doktrīna.)

Padomā par kādu gadījumu, kad patiesās mācības apgūšana ir pamudinājusi vai
pārliecinājusi tevi vai kādu no taviem paziņām sākt daudz pilnīgāk dzīvot pēc Jēzus
Kristus evaņģēlija.

Kaut arī patiesā mācība var palīdzēt mums pamudināt citus dzīvot pēc evaņģēlija
un ar ticību un liecību atbildēt tiem, kuri apstrīd Baznīcas mācības, tā ne vienmēr
vedina cilvēkus pieņemt Jēzus Kristus mācības. Tā kā visiem cilvēkiem ir rīcības
brīvība, viņi var izvēlēties — pieņemt vai noraidīt patieso mācību.

2. Izpildi savā studiju dienasgrāmatā šos uzdevumus:

a. Uzskaiti vismaz trīs no šogad apgūtajām prasmīgi pārzināmajām
rakstvietām, kas varētu būt īpaši noderīgas, lai pamudinātu citus dzīvot pēc
evaņģēlija. Paskaidro, kā katra no šīm rakstvietām varētu tiem palīdzēt.

b. Uzskaiti vismaz trīs no prasmīgi pārzināmajām rakstvietām, ko varētu
izmantot, lai atbildētu tiem, kuri apstrīd kādu no Baznīcas mācībām vai
tradīcijām. Paskaidro, kā katra no šīm rakstvietām varētu palīdzēt mācīt
patieso doktrīnu, atspēkojot viņu pretestību.

Turpini apgūt svarīgākās rakstvietas, lai būtu gatavs mācīt citiem patieso doktrīnu.

Titam 1:10–16 Pāvils māca, ka Krētas svētajiem vajag paļauties uz patieso mācību,
jo starp tiem ir daudz maldinātāju un viltus skolotāju. Viņš iesaka Titam norāt viltus
skolotājus, lai tie atmestu maldu ceļus un kļūtu veseli ticībā (Titam 1:13). Pāvils
paskaidro, ka cilvēks ar savu rīcību parāda, cik tuvs viņš ir Dievam.
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Vēstules Titam 2. nodaļa
Pāvils iesaka Titam mācīt Krētas svētajiem dzīvot pēc patiesās mācības
Izlasi Titam 2:1, pievēršot uzmanību tam, kādus vēl norādījumus apustulis Pāvils
dod attiecībā uz patieso mācību.

Izlasi Titam 2:3–5, pievēršot uzmanību Pāvila padomam par to, kā vajadzētu dzīvot
gados vecākām sievietēm un ko viņām vajadzētu mācīt jaunākām sievietēm. Pēc
tam izlasi Titam 2:2, 6–8, pievēršot uzmanību Pāvila padomam, kā vajadzētu dzīvot
gados vecākiem un jaunākiem vīriešiem. 2. pantā minētā frāze skaidrā prātā
nozīmē — būt mierīgiem un nopietniem, un vārds prātīgs nozīmē — īstenot
paškontroli. 7. pantā ir norādīts uzvesties cienījami, kas nozīmē — uzvesties cēli un
cieņpilni. Frāze „visur esi paraugs labos darbos”, kas minēta Titam 2:7, nozīmē —
būt par labu piemēru, dzīvojot pēc evaņģēlija. Tu varētu atzīmēt vai pasvītrot
ikvienu Pāvila ieteikumu, kas attiecas uz tevi.

Viens no patiesajiem principiem, kuru mēs varam mācīties no Pāvila padoma
Titam, ir šāds: Jēzus Kristus sekotājiem ir jārāda labs piemērs citiem.

3. Padomā par kādu gados vecāku bīskapijas vai draudzes locekli, kurš
ir rādījis labu piemēru, dzīvojot pēc evaņģēlija un nododoties tam.

Paskaidro savā studiju dienasgrāmatā, kā tev ir palīdzējis šī cilvēka piemērs.

Izvēlies vienu no Titam 2:2–8 minētajiem uzvedības piemēriem un izvirzi mērķi
—censties to īsteno savā dzīvē, lai tavs krietnais piemērs var kļūt par svētību citiem.

Titam 2:9–10 Pāvils iesaka mācīt Baznīcas locekļiem, kuri strādā par kalpiem, būtu
godīgiem un izturēties pret saviem kungiem patīkami. Izturoties godīgi un tīkami,
šie Baznīcas locekļi pagodina To Kungu un rāda labu piemēru saviem darba
devējiem.

Izlasi Titam 2:11–15, pievēršot uzmanību tam, ko svētajiem dod evaņģēlijs, un tam,
ko Kristus ir devis mums visiem. Tu varētu pasvītrot, uz ko evaņģēlijs aicina gaidīt.
Džozefa Smita tulkojumā Titam 2:11 skan šādi: „Jo ir īstenojusies Dieva labvēlība,
kas nes pestīšanu visiem cilvēkiem.” (Skat. Titam 2:11 atsauci b PDS Bībeles
izdevumā.)

Balstoties uz Titam 2:14 ietvertajām Pāvila mācībām, mēs mācāmies, ka Jēzus
Kristus atdeva Savu dzīvību, lai varētu mūs atpestīt un šķīstīt. 14. pantā
minētā frāze „Savas saimes ļaudis” jeb īpaši cilvēki ir attiecināma uz Tā Kunga
iemīļotajiem ļaudīm, kurus Viņš ir izpircis jeb pestījis (skat. 1. Pētera 1:18–19; 2:9)
un kuri ir slēguši derību — ievērot Viņa baušļus (skat. 2. Mozus 19:5–6).

Vēstules Titam 3. nodaļa
Pāvils stāsta Titam, kas Krētas svētajiem jādara pēc tam, kad tie tikuši kristīti
Titam 3:1–2 Pāvils iesaka Titam mācīt Krētas svētajiem ievērot valsts likumus un
rādīt labu piemēru, esot lēnprātīgiem un nerunājot par citiem ļaunu. Izlasi Titam
3:3–8, pievēršot uzmanību Pāvila aprakstam par to, kā Jēzus Kristus evaņģēlijs ir
mainījis viņu pašu, Krētas Baznīcas locekļus un visus svētos.

Lasot Titam 3:3, pievērs uzmanību tam, kā Pāvils raksturo sevi un citus Baznīcas
locekļus pirms Jēzus Kristus evaņģēlija apgūšanas. Lasot Titam 3:4–6, tu varētu
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pasvītrot to, kas šos cilvēkus mainīja. Titam 3:5 minētā frāze „ar mazgāšanu
atdzimšanai” nozīmē kristīšanu.

Padomā par to, kā tu esi mainījies, pateicoties Jēzus Kristus evaņģēlijam.

4. Ņem vērā, ka Titam 3:8 Pāvils iesaka svētajiem „censties veikt labus
darbus”. Uzraksti savā studiju dienasgrāmatā par tiem labajiem

darbiem, ko tu dari un ko tu turpināsi darīt, lai parādītu savu ticību Dievam.

Titam 3:9–15 Pāvils iesaka svētajiem izvairīties no strīdiem un ķildošanās ar
neticīgajiem. Vēl viņš pavēsta Titam, ka sūtīs dažus Baznīcas vadītājus
apciemot Krētu.

5. Savā studiju dienasgrāmatā, zem šīs dienas uzdevuma, ieraksti:

Es studēju Pāvila vēstuli Titam un pabeidzu to (datums).

Papildjautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu skolotāju:
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Ievads Pāvila vēstulē
Filemonam
Kādēļ studēt šo vēstuli?
Vēstulē Filemonam ir ietverti apustuļa Pāvila personīgie ieteikumi attiecībā uz
problēmu, kas bija radusies ar Filemona vergu Onēzimu. Studējot šo vēstuli, tu vari
mācīties, ka, pievienojoties Jēzus Kristus Baznīcai, cilvēki kļūst par brāļiem un
māsām evaņģēlijā (skat. Filemonam 1:16). Tu vari saprast, ka Jēzus Kristus
mācekļiem ir svarīgs pienākums — izrādīt žēlastību un piedot citiem cilvēkiem
(skat. Filemonam 1:16–17).

Kas sarakstīja šo vēstuli?
Vēstuli Filemonam sarakstīja Pāvils (skat. Filemonam 1:1).

Kad un kur šī vēstule tika uzrakstīta?
Pāvils sagatavoja šo vēstuli Filemonam sava pirmā ieslodzījuma laikā Romā,
aptuveni 60.–62. g. pēc Kr. (skat. Filemonam 1:1, 9; Svēto Rakstu ceļvedis, „Pāvila
vēstules”, scriptures.lds.org).

Kam un kādēļ šī vēstule tika rakstīta?
„Vēstule Filemonam ir personiska vēstule par Onēzimu — vergu, kurš bija
aplaupījis savu kungu Filemonu un aizbēdzis uz Romu” (Svēto Rakstu ceļvedis,
„Pāvila vēstules”). Filemons, visdrīzāk, bija grieķu jaunpievērstais un dzīvoja
Kolosā (skat. Kolosiešiem 4:9). Viņš ļāva Baznīcas draudzei tikties savās mājās (skat.
Filemonam 1:2, 5). Pēc aizbēgšanas Onēzims pievienojās Baznīcai, kļūdams par
„mīļotu brāli … iekš Tā Kunga” (Filemonam 1:16; skat. Filemonam 1:10–12).

Pāvils rakstīja Filemonam, lai mudinātu to pieņemt Onēzimu atpakaļ kā brāli
evaņģēlijā, neuzliekot tam bargu sodu, kas parasti tika piespriests aizbēgušiem
vergiem (skat. Filemonam 1:17). Pāvils pat piedāvāja atlīdzināt visus finansiālos
zaudējumus, ko Onēzims nodarījis Filemonam (skat. Filemonam 1:18–19).

Kādas ir šīs vēstules raksturiezīmes?
Vēstule Filemonam ir visīsākā un, iespējams, arī personiskākā Pāvila vēstule. Šī
vēstule ir adresēta konkrētam cilvēkam, tādēļ tā neietver sevišķi daudz mācību.
Tomēr Pāvila lūgums, lai Filemons salīgtu mieru ar vergu Onēzimu, parāda, kā
evaņģēlija mācības būtu jāattiecina uz ikdienas dzīvi. Šajā gadījumā tas parāda, ka
attiecības ar Jēzu Kristu vieno mūs radniecīgām saitēm ar visiem pārējiem Kristus
sekotājiem, kā arī to, cik būtiska ir žēlastība un piedošana.

Īss satura izklāsts
Filemonam 1. nodaļa. Pāvils uzteic Filemonu par mīlestību, ko tas izrādījis pret
svētajiem. Viņš paskaidro, ka Filemona aizbēgušais vergs Onēzims ir pievērsies
evaņģēlijam. Pāvils prasa, lai Filemons pieņemtu Onēzimu atpakaļ kā brāli Tai
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Kungā. Viņš piedāvā atmaksāt Filemonam visus finansiālos zaudējumus, ko
Onēzims tam nodarījis.

PĀVILA VĒSTULE F ILEMONAM
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27. DAĻA: 3. DIENA

Pāvila vēstule Filemonam
Ievads
Rakstot vēstuli Filemonam, apustulis Pāvils uzteica viņu par viņa ticību un
mīlestību pret Glābēju un Baznīcas locekļiem. Viņš ieteica Filemonam uzņemt
atpakaļ aizbēgušo vergu Onēzimu kā brāli Tai Kungā.

Pāvila vēstule Filemonam
Pāvils iesaka Filemonam uzņemt atpakaļ aizbēgušo vergu Onēzimu kā brāli
Tai Kungā

1. Būdami Baznīcas locekļi, mēs bieži vien sastopamies ar neredzētiem
cilvēkiem. Iztēlojies, ka tavai bīskapijai vai draudzei tikko ir

pievienojies kāds jauns cilvēks. Uzraksti savā studiju dienasgrāmatā, ar kādām
socializēšanās grūtībām varētu saskarties cilvēks, kurš pievienojas Baznīcai vai
pārceļas uz jaunu bīskapiju vai draudzi. Ja tu pats pēdējo gadu laikā esi
pievienojies Baznīcai vai pārcēlies uz jaunu bīskapiju vai draudzi, uzraksti par
tevis pieredzētajām socializēšanās grūtībām.

Padomā par šādiem jautājumiem: Kā tu izturies pret jaunajiem bīskapijas vai
draudzes locekļiem? Kā tu izturies pret Baznīcas locekļiem, kuru izturēšanās,
intereses vai sociālais statuss atšķiras no tavējā?

Studējot apustuļa Pāvila vēstuli Filemonam, pievērs uzmanību patiesajiem
principiem, kam tu varētu sekot saskarsmē ar citiem Baznīcas locekļiem.

Pāvils rakstīja Filemonam, kurš visdrīzāk bija grieķu izcelsmes jaunpievērstais, sava
pirmā ieslodzījuma laikā, izciešot mājas arestu Romā. Filemonam 1:1–3 Pāvils iesāk
savu vēstuli, sveicinot Filemonu un pārējos, tostarp draudzi, kas tikās
Filemona mājās.

Izlasi Filemonam 1:4–7, pievēršot uzmanību tam, kādēļ Pāvils slavēja Filemonu.
Šajā kontekstā vārds sadraudzība nozīmē arī līdzdalību (skat. Filemonam 1:6
atsauci a PDS Bībeles izdevumā) un frāze „kļūt darbīgai” nozīmē — aizsākties vai
kļūt aktīvai (skat. Filemonam 1:6 atsauci b PDS Bībeles izdevumā).

Ņem vērā: sakot, ka Filemons ir „atspirdzinājis svēto sirdis” (Filemonam 1:7), Pāvils
gribēja teikt, ka Filemons ir iepriecinājis svēto sirdis.

Rakstot Filemonam, Pāvila galvenais mērķis bija atrisināt konfliktu, kas bija izcēlies
starp Filemonu un viņa kalpu jeb vergu Onēzimu. Onēzims bija apzadzis Filemonu
un aizbēdzis (skat. Filemonam 1:18). Jaunās Derības kristīgo ebreju kultūrā
verdzība netika uzskatīta par ļaundarību, un, saskaņā ar romiešu likumiem, tā tika
atļauta. Aizbēgušie vergi tika sodīti, spēcīgi šaustot, iezīmējot to pieres vai pat
nogalinot. Pēc aizbēgšanas Onēzims bija iepazinies ar apustuli Pāvilu.

Izlasi Filemonam 1:8–12, pievēršot uzmanību tam, ko Pāvils izlūdzās jeb sirsnīgi
lūdza Filemonam. Ņem vērā, ka 8. pantā minētā frāze pavēlēt tev to, kas klājas
nozīmē — prasīt rīkoties atbilstoši jeb pienācīgi.

Ko tu domātu vai justu, izlasot Pāvila lūgumu, Filemona vietā?
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Pievērs uzmanību frāzei „esmu dzemdinājis, būdams važās” (Filemonam 1:10).
Viena no darbības vārda dzemdināt nozīmēm ir dot kādam dzīvību. Atrodoties
ieslodzījumā, Pāvils palīdzēja Onēzimam sākt jaunu dzīvi kā Jēzus Kristus
sekotājam.

Saskaņā ar Filemonam 1:13–14, Pāvils vēlējās paturēt Onēzimu pie sevis, lai tas
varētu viņam palīdzēt, bet nevēlējās to darīt bez Filemona piekrišanas.

Izlasi Filemonam 1:15–16, pievēršot uzmanību tam, kā Pāvils mudināja Filemonu
raudzīties uz attiecībām ar jaunpievērsto Onēzimu. Tu varētu atzīmēt vai pasvītrot
to, ko esi uzgājis.

Kādēļ Filemonam varētu būt grūti uzlūkot Onēzimu kā „mīļotu brāli” (Filemonam
1:16)?

Viens no patiesajiem principiem, ko mēs varam mācīties no 16. panta, ir šāds: mēs
esam brāļi un māsas evaņģēlijā.

Mēs visi esam Debesu Tēva gara bērni (skat. Ebrejiem 12:9) un līdz ar to arī brāļi un
māsas. Bez tam, caur kristību un konfirmācijas priekšrakstiem, turpinot pielietot
ticību Jēzum Kristum un pastāvīgi nožēlojot grēkus, mēs garīgi atdzimstam.
Tādējādi mēs kļūstam par Jēzus Kristus dēliem un meitām (skat. Mosijas 5:7) un
līdz ar to arī par brāļiem un māsām Viņa derības saimē. Dieva valstības ietvaros
mēs esam kļuvuši līdztiesīgi, neatkarīgi no mūsu dzimuma, kultūras, vecuma,
pagātnes un sabiedriskā stāvokļa.

Izlasi, ko saka prezidents Spensers V. Kimbals, pievēršot uzmanību tam, kā patiesā
mācība par to, ka mēs esam brāļi un māsas evaņģēlijā, var ietekmēt mūsu
izturēšanos citam pret citu un jo sevišķi pret jaunajiem Baznīcas locekļiem:

Es allaž jūtos pacilāts, lasot Pāvila vēstulīti Filemonam. Tā māca mums evaņģēlija
sadraudzības principus un brālības garu. …

Redzot šo garu darbojamies visā Baznīcā, redzot, kā svētie uzņem, palīdz,
atbalsta un lūdz par tiem, kuri ik dienas pievienojas mūsu Kunga valstībai, es jūtu
iedvesmu un prieku. Turpiniet palīdzēt cits citam un daudziem citiem, kuri
pievienosies Baznīcai! Uzņemiet tos, mīliet tos un dzīvojiet sadraudzībā.

Diemžēl dažkārt gadās, ka daži no mums to nedara, noraidot tos, kurus Tas Kungs pieņēmis caur
kristīšanu. Ja jau Tas Kungs „nekaunas tos saukt par brāļiem” (Ebrejiem 2:11), tad … paņemsim
savus brāļus un māsas pie rokas un ievedīsim tos savas gādības un mīlestības lokā.” („Always a
Convert Church: Some Lessons to Learn and Apply This Year”, Ensign, 1975. g. sept., 4. lpp.)

2. Atbildi savā studiju dienasgrāmatā uz šiem jautājumiem:

a. Kāpēc, tavuprāt, ir svarīgi saprast, ka mēs visi esam brāļi un māsas
evaņģēlijā?

b. Kā tu esi pieredzējis to, ka apkārtējie tiek uztverti kā brāļi un māsas
evaņģēlijā? Ko šī mīlestība un laipnība deva?

3. Uzraksti vēstuli kādam savas bīskapijas cilvēkam, kuram varētu
nākt par labu sajust, ka viņš ir mīlēts un pieņemts. Tu varētu uzteikt
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šī cilvēka talantus un pienesumu, sveicot viņu kā brāli vai māsu evaņģēlijā. Kad
vēstule būs pabeigta, pieraksti tās kopsavilkumu savā studiju dienasgrāmatā.

Lai sagatavotos atpazīt vēl kādu patiesu principu, kas parādās Pāvila vēstulē
Filemonam, padomā par to, kā tu juties, kad kāds bija tevi aizvainojis vai nodarījis
tev pāri.

Izlasi Filemonam 1:17, pievēršot uzmanību tam, ko Pāvils iesaka Filemonam darīt
aizbēgušā verga Onēzima labā.

Pāvils lūdz, lai Filemons uzņemtu Onēzimu atpakaļ savā saimē, neuzliekot tam
bargus sodus, ko tolaik parasti piesprieda aizbēgušiem vergiem. No Pāvila
norādījumiem Filemonam mēs mācāmies, ka Jēzus Kristus mācekļi ir žēlastīgi
un piedodoši.

Kādēļ dažkārt ir grūti būt žēlastīgam un piedodošam?

Ņem vērā, ka būt žēlastīgam un piedodošam pret pāridarītājiem nenozīmē, ka
mums allaž vajadzētu ļaut tiem izvairīties no savas rīcības sekām vai nekavējoties
tiem atkal uzticēties. Tas nozīmē, ka mums vajadzētu izrādīt pret citiem līdzjūtību,
nelolojot aizvainojumu vai dusmas. Ja tas iespējams, mēs varam arī ļaut saviem
pāridarītājiem atgūt mūsu uzticēšanos.

Izlasi Filemonam 1:18–21, pievēršot uzmanību tam, ko Pāvils piedāvā izdarīt
Onēzima labā.

Līdzīgi kā Pāvils, kurš aizlūdza par Onēzimu, Jēzus Kristus aizlūgs par mums un
mūsu stāvokli Debesu Tēva priekšā (skat. M&D 45:3–5). Jēzus Kristus ir samaksājis
garīgo parādu par mūsu grēkiem.

Kā atcerēšanās par to, ko Jēzus Kristus ir darījis mūsu labā, var palīdzēt mums būt
žēlastīgiem un piedot citiem?

4. Savā studiju dienasgrāmatā atbildi uz vienu vai vairākiem
jautājumiem (lūdzu, neraksti neko pārāk privātu vai personisku):

a. Kad tev, līdzīgi kā Filemonam, ir nācies būt žēlastīgam un piedodošam? Kas
tev palīdzēja būt žēlastīgam un piedot? Kā tu tiki svētīts par šādu rīcību?

b. Kad tev, līdzīgi kā Onēzimam, ir nācies saņemt kāda cita žēlastību un
piedošanu? Kā tu lūdzi pēc šī cilvēka žēlastības un piedošanas? Kā tu tiki
svētīts par šādu rīcību?

c. Kad tu, līdzīgi kā Pāvils, esi kalpojis par starpnieku tam, kurš tiecas pēc
piedošanas, un tam, kuram nāktos būt žēlastīgam un piedot? Kā tu palīdzēji
vainīgajam saņemt piedošanu un upurim — piedot?

Padomā, kā tu varētu izrādīt žēlastību un piedot citiem. Ja tu centīsies saņemt,
pieņemt un dāvāt citiem piedošanu, Tas Kungs tev palīdzēs.

5. Savā studiju dienasgrāmatā, zem šīs dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju Pāvila vēstuli Filemonam un pabeidzu to (datums).

Papildjautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu skolotāju:
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Ievads vēstulē ebrejiem
Kādēļ studēt šo vēstuli?
Apustuļa Pāvila vēstule ebrejiem liecina par Jēzus Kristus pārākumu. Viņš ir dižāks
par eņģeļiem un Viņam ir pārāks vārds un augstāks aicinājums. Eņģeļi ir Dieva
kalpi, bet Jēzus Kristus ir Viņa Dēls. Šī grāmata māca arī par to, ka Jēzus ir dižāks
par Mozu, ka ar Viņa kalpošanu tika ieviesta jauna derība, kas bija augstāka par
Mozus likuma derību. Kā Melhisedeka priesterības Dižajam Augstajam priesterim,
Viņa priesterība ir augstāka par Mozus likumam pakļauto augsto priesteru
priesterību.

Lai arī Svētajos Rakstos ir daudzas atsauces uz Jēzus Kristus Izpirkšanas upuri, Viņa
Augšāmcelšanos un Viņa uzkāpšanu debesīs, vēstulē ebrejiem ir uzsvērts Pestītāja
nebeidzamais darbs to cilvēku dzīvē, kuri pie Viņa vēršas paklausībā un ticībā.
Vēstules ebrejiem studēšana var tev palīdzēt labāk izprast Izpirkšanas mācību un
iedvesmot tevi dzīvot ar ticību Debesu Tēvam un Jēzum Kristum.

Kas sarakstīja šo vēstuli?
Vairums pēdējo dienu svēto atzīst Pāvilu par vēstules ebrejiem autoru (skat. Svēto
Rakstu ceļvedis, „Pāvila vēstules”). Tomēr ir daži, kuri apšauba to, vai Pāvils
sarakstīja šo vēstuli, jo tās stils un valoda atšķiras no citām viņa vēstulēm. Ir
vispārpieņemts, ka idejas bija Pāvila, pat ja viņš nebija tas, kas tās pierakstīja, jo
mācības vēstulē ebrejiem sakrīt ar tām, kas atrodamas citās viņa vēstulēs. Pravietis
Džozefs Smits apgalvojumus no vēstules ebrejiem piedēvēja Pāvilam (skat. Baznīcas
prezidentu mācības: Džozefs Smits [2010. g.], 105. lpp.). Šajā rokasgrāmatā mēs
pieņemam, ka šīs vēstules autors bija Pāvils.

Kad un kur šī vēstule tika sarakstīta?
Mums nav zināms, kur vēstule ebrejiem tika sarakstīta. Mēs arī precīzi nezinām,
kad tā tika sarakstīta. Tomēr vairums pieņem, ka tā tika sarakstīta ap 60.–62. g. m. ē.,
aptuveni tajā pašā laikā, kad Pāvils rakstīja vēstules filipiešiem, kolosiešiem,
efeziešiem un Filemeonam (skat. Svēto Rakstu ceļvedis, „Pāvila vēstules”,
scriptures.lds.org).

Kam un kādēļ šī vēstule tika rakstīta?
Pāvils rakstīja vēstuli ebrejiem, lai iedrošinātu Baznīcas ebreju locekļus saglabāt
ticību Jēzum Kristum un neatgriezties pie vecajām paražām (skat. Ebrejiem
10:32–38). Dažādu grūtību spiesti, daudzi no šiem ebreju kristiešiem, acīmredzot,
sāka attālināties no Baznīcas un atgriezties pie drošākas pielūgšanas ebreju
sinagogā (skat. Ebrejiem 10:25, 38–39). Pāvils vēlējās parādīt šiem ebreju
kristiešiem, ka Mozus likums pats par sevi norādīja uz Jēzu Kristu un Viņa veikto
Izpirkšanu kā patieso glābšanas avotu.

Kādas ir šīs vēstules raksturiezīmes?
Vēstule ebrejiem nav tikai vēstule, tā drīzāk ir kā paplašināts sprediķis, kas
vairākkārt atsaucas uz israēliešu Svētajiem Rakstiem un paražām. Tā ir garākais
sprediķis Svētajos Rakstos par to, kāpēc un kā Jēzus Kristus ir pārāks par visu.
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Vēstule ebrejiem māca, ka Jēzus Kristus ir dižāks par likumu, jo Viņš ir šī likuma
devējs. Vēstule ebrejiem māca arī par to, ka pravieši saņēma spēku ticībā Viņam, ka
Viņš bija Dižais Augstais priesteris, kurā Vecās Derības upuri tika piepildīti, ka Viņš
ir dižāks par eņģeļiem un ka caur Viņa Izpirkšanas upuri mēs varam saņemt grēku
piedošanu.

Vēstule ebrejiem ir viena no retajām vietām Bībelē, kur varam lasīt par pravieti
Melhisedeku (skat. Ebrejiem 7:1–4) un priesterību, kas nosaukta viņa vārdā (skat.
Ebrejiem 5:5–6, 10; 6:20; 7:11–17). Vēstule ebrejiem māca, ka Melhisedeka
priesterība ir dižāka par Ārona priesterību, un tā parāda, ka glābšana ir rodama
nevis Mozus likumā vai Levija priesteru veiktajos priekšrakstos, bet gan Jēzū Kristū
un Melhisedeka priesterības priekšrakstos (skat. Ebrejiem 7:5–28). Ebrejiem
11:1–12:4 sniedz ievērojamu sprediķi par ticību un māca to, kā cilvēki var uzticēties
Jēzum Kristum. (Skat. Svēto Rakstu ceļvedis, „Pāvila vēstules”.)

Satura izklāsts
Vēstules ebrejiem 1.–6. nodaļa. Jēzus Kristus ir Tēva būtības attēls. Viņš ir dižāks
par eņģeļiem un visiem praviešiem, kuri kalpoja pirms Viņa, tajā skaitā Mozu.
Sendienu israēliešiem, kuri tika izvesti no Ēģiptes, neizdevās ieiet Tā Kunga atdusā,
jo viņi nocietināja savas sirdis pret Jēzu Kristu un Viņa kalpu Mozu. Kā Dižais
Augstais priesteris — Jēzus ir pārāks par visiem Mozus augstajiem priesteriem.
Caur Savām ciešanām Kristus tika pilnveidots. Mēs varam ieiet Tā Kunga atdusā un
„doties pretim pilnībai” caur evaņģēlija mācībām un priekšrakstiem (Ebrejiem 6:1).

Vēstules ebrejiem 7.–13. nodaļa. Melhisedeka priesterība pārvalda evaņģēliju un
ir augstāka par Ārona priesterību. Tabernakls jeb saiešanas telts un Mozus
priekšraksti vēstīja par Kristus kalpošanu. Jēzus Kristus piepildīja Mozus likumu,
izlejot Savas asinis, un, pateicoties tam, mēs varam iemantot glābšanu un grēku
piedošanu. Ticībā pravieši un citi vīrieši un sievietes veica taisnīgus darbus un
brīnumus.

VĒSTULE EBREJ IEM
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27. DAĻA: 4. DIENA

Ebrejiem 1.–4. nodaļa
Ievads
Apustulis Pāvils mācīja ebreju svētajiem jeb jūdu kristiešiem par Jēzus Kristus
patieso būtību. Viņš mācīja arī par Glābēja īstenoto Izpirkšanu un par dažām
svētībām, kuras varam saņemt, pateicoties Izpirkšanai. Pāvils dalījās sendienu
israēliešu pieredzē, par viņu klejojumiem tuksnesī, lai mācītu svētajiem, kas viņiem
jādara, lai ieietu Tā Kunga atdusā.

Vēstules ebrejiem 1. nodaļa
Pāvils māca par Jēzus Kristus būtību
Izlasiet šādu situāciju aprakstus:

• Kādai jaunai sievietei ir apnicis, ka viņu sauc par „labo meiteni”, jo viņa
nepiedalās kopā ar saviem draugiem dažos viņu pasākumos. Viņa apsver
iespēju pazemināt savus standartus, lai būtu kā savējā draugu vidū.

• Jauns vīrietis kalpo pilnlaika misijā un ir sapratis, ka misionāru darbs ir daudz
grūtāks, nekā viņš to bija gaidījis, un viņš apdomā iespēju — pārtraukt misiju un
atgriezties mājās.

Kas šajos situāciju aprakstos ir kopīgs? Kādi ir daži no iemesliem, kāpēc cilvēki
varētu pārtraukt darīt to, ko viņi uzskata par pareizu?

Apustulis Pāvils rakstīja šo vēstuli ebrejiem laikā, kad daži jūdu (jeb ebreju)
pievērstie neapmeklēja Baznīcas sanāksmes vajāšanu vai cita veida spiediena dēļ.
Viņi atgriezās pie ierastajiem un tādējādi salīdzinoši drošākiem jūdu
tradicionālajiem pielūgšanas rituāliem, kas sevī neiekļāva ticību Jēzum Kristum
(skat. Ebrejiem 10:25, 38–39). Pāvils rakstīja šo vēstuli, lai iedrošinātu šos Baznīcas
locekļus palikt uzticīgiem Jēzum Kristum.

Studējot vēstuli ebrejiem, meklē patiesas mācības, kuras tev var palīdzēt palikt
uzticīgam Kristum brīžos, kad tu varētu just vēlmi padoties.

Izlasi Ebrejiem 1:1–3, 10, pievēršot uzmanību mācībām, kuras Pāvils sniedza jūdu
svētajiem par Glābēju.

1. Savā studiju dienasgrāmatā uzraksti mācības par Jēzu Kristu, kuras
tu atradi Ebrejiem 1:1–3, 10. Piemēram, 2. un 10. pantā tu varētu

atpazīt šādu mācību: Jēzus Kristus radīja gan debesis, gan zemi. Sīkāk
papētot, tu atklāsi, ka šajos pantos tiek mācītas vēl vairākas nozīmīgas mācības
par Glābēju.

Mācību un principu atpazīšana
Svētie Raksti ietver daudz vairāk mācību un principu, nekā tiek izklāstīts šajā semināra
rokasgrāmatā. Personīgi studējot Svētos Rakstus, vingrinies papildu patiesu principu atrašanā,
kurus tu vari pielietot savā dzīvē. Ebrejiem 1:1–3, 10 sniedz ideālu iespēju, lai vingrinātos mācību
noteikšanā par To Kungu, Jēzu Kristu.
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Ievēro frāzi „[Viņa] būtības attēls” Ebrejiem 1:3. Šī frāze nozīmē, ka Jēzus Kristus
izskatās līdzīgs Debesu Tēvam un Viņam piemīt Debesu Tēva dievišķais raksturs.
Šajā pašā pantā frāze „nesdams visas lietas ar Savu spēcīgo vārdu” nozīmē to, ka
Jēzus Kristus ir visuvarens.

Apdomā, kuri no patiesajiem principiem, kurus tu noteici Ebrejiem 1:1–3, 10, varētu
tev būt noderīgi, ja tu tiktu kārdināts — novērsties no Tā Kunga gribas pildīšanas.

Vēstulē ebrejiem bieži sastopama tēma ir Jēzus Kristus pārākums. Piemēram,
Ebrejiem 1:4–14 Pāvils pavēstīja, ka Glābējs ir pārāks par eņģeļiem. Arī turpmākajās
nodaļās viņš turpināja atklāt Jēzus Kristus diženumu un pārākumu.

Kādēļ zināšanas par to, ka Jēzus Kristus ir pārāks par visām lietām, var palīdzēt
kādam, kurš svārstās savā pārliecībā un cīnās, lai paliktu Viņam uzticīgs?
____________________

Meklē šo tēmu, kad turpināsi studēt Pāvila vēstules ebrejiem atlikušo daļu.

Vēstules ebrejiem 2. nodaļa
Pāvils māca, ka Jēzus Kristus ir mūsu pestīšanas iesācējs jeb kapteinis
Padomā, kā tiek izvēlēts kapteinis vai vadītājs dažādās komandās vai grupās, kurās
tu varētu piedalīties (piemēram, sportā, diskusiju grupās, teātra pulciņā vai skolas
biedrībās). Kādas īpašības tu meklētu cilvēkā, lai izvēlētos kapteini vai vadītāju?

Vēstules ebrejiem 2. nodaļā apustulis Pāvils paskaidroja ticībai pievērstajiem jūdiem
vairāk par Jēzus Kristus būtību un identitāti, lai palīdzētu viņiem saprast, kāpēc
viņiem vajadzēja turpināt sekot Viņam. Izlasi Ebrejiem 2:10, meklējot, ko Pāvils
mācīja par to, kāds kapteinis ir Jēzus Kristus.

No šī panta mēs varam mācīties, ka Jēzus Kristus ir mūsu pestīšanas iesācējs jeb
kapteinis.

2. Atbildi savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uz šādu jautājumu:
„Kā Jēzus Kristus top par mūsu pestīšanas kapteini?”

Izlasi Ebrejiem 2:8–9, 14–18, meklējot frāzes, kas apraksta un paskaidro to, kāpēc
Glābējs ir piemērots, lai būtu mūsu pestīšanas kapteinis. Tu vari atzīmēt to,
ko atrodi.

Ebrejiem 2:9 Pāvila mācība par to, ka Jēzus Kristus „bija padarīts mazāks par
eņģeļiem”, attiecas uz Glābēja atteikšanos no Sava troņa pirmsmirstīgajā dzīvē —
uz laiku, lai piedzīvotu mirstīgo esamību un saskartos ar ciešanām un nāvi, caur ko
Viņš „pazemojās visam” (M&D 88:6). Frāze „bērniem ir asinis un miesa” Ebrejiem
2:14 nozīmē, ka mēs esam mirstīgi. Frāze „salīdzināt tautas grēkus” Ebrejiem 2:17
nozīmē, ka Kristus spēja izpirkt mūsu grēkus.

Saskaņā ar 9. pantu, ko Jēzus paveica visu cilvēku labā? Saskaņā ar 14. pantu, ko
Viņš uzveica caur Izpirkšanu?

Ievēro, ka Pāvils ne tikai nosauca Glābēju par mūsu pestīšanas kapteini, bet arī
nodēvēja Viņu par „žēlsirdīgo un uzticamo augsto priesteri” (Ebrejiem 2:17). Pāvils
salīdzināja Jēzu Kristu ar jūdu augsto priesteri, tāpēc ka augstais priesteris tika
uzskatīts par starpnieku starp cilvēkiem un Dievu.
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Saskaņā ar Ebrejiem 2:18, kāpēc Glābējs spēj palīdzēt mums (mierināt mūs)?
____________________

Izlasi Ebrejiem 4:14–16, meklējot papildu ieskatus, ko Pāvils sniedza par Glābēju kā
žēlsirdīgo un uzticīgo augsto priesteri.

Ebrejiem 2:17–18 un 4:14–16 mēs varam atpazīt šo patieso principu: Tāpēc, ka
Jēzus Kristus cieta un tika kārdināts visās lietās, Viņš saprot mūs pilnīgi un
var palīdzēt mums grūtos brīžos. (Skat. arī Almas 7:11–13.)

3. Savā studiju dienasgrāmatā uzraksti savas sajūtas par to, kā patiesie
principi, kurus tu atklāji vēstules ebrejiem 2. nodaļā, var tev palīdzēt

justies pārliecinātam par savu izvēli — sekot Jēzum Kristum kā tavam
vadītājam.

Vēstules ebrejiem 3.–4. nodaļa
Pāvils māca, kā mēs varam ieiet Tā Kunga atdusā
Par ko tu reizēm jūties bažīgs vai noraizējies? Padomā, kā tu vari rast mieru un
atpūtu no tā, kas tevī rada uztraukumu un nemieru.

Pāvila laikā jūdu svētie tika vajāti, tāpēc ka dzīvoja saskaņā ar evaņģēliju. Kā rakstīts
vēstules ebrejiem 3.–4. nodaļā, Pāvils norādīja uz kādu pieredzi Vecajā Derībā, lai
mācītu svētos, kā rast mieru šajā dzīve un nākamajā.

Senatnē, kad Israēla ļaudis tika atbrīvoti no verdzības Ēģiptē, viņi kaitināja To
Kungu, Viņu sadusmodami, savas nepaklausības dēļ. Tāpēc viņiem tika liegts ieiet
Tā Kunga atdusā (skat. 4. Mozus 14; Jēkaba gr. 1:7–8; Almas 12:33–37; 13:6, 12–13,
28–29).

Tu vari atzīmēt Ebrejiem 3:11 frāzi „Manā atdusā”.

Izlasi Mācības un Derību 84:24, meklējot, kas šajā rakstvietā ir mācīts par Tā
Kunga atdusu.

Elders Brūss R. Makonkijs, Divpadsmit apustuļu kvoruma loceklis, mācīja: „Patiesi
svētie ieiet Tā Kunga atdusā šīs dzīves laikā, un, paliekot patiesībā, viņi turpina
būt šajā svētītajā stāvoklī, līdz viņi atdusēsies ar To Kungu debesīs. … Tā Kunga
atdusa, runājot par mirstīgajiem, ir iespēja — iegūt pilnīgas zināšanas par diženā
pēdējo dienu darba dievišķumu. … Tā Kunga atdusa mūžībā nozīmē — iemantot
mūžīgo dzīvi, iegūt Tā Kunga godības pilnību” (Mormon Doctrine, 2. izd.

[1966], 633. lpp.).

Izlasi Ebrejiem 4:1, pievēršot uzmanību tam, kas, pēc Pāvila domām, dažiem
Baznīcas locekļiem varētu neizdoties.

Izlasi šīs rakstvietas: Ebrejiem 3:7–8, 12–15, 18–19; 4:2–3, 6–7, 11. Izlasi arī Džozefa
Smita tulkojumu Ebrejiem 4:3 (Svēto Rakstu ceļvedī). Lasot šos pantus, pievērs
uzmanību tam, ko Pāvils atkārtoti mācīja par to, kā mēs varam ieiet Tā
Kunga atdusā.
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Ievēro frāzi „neapcietinait savas sirdis” (Ebrejiem 3:8, 15; 4:7). Šī frāze nozīmē, ka
mums nevajadzētu nocietināt savu sirdi patiesībai un iedvesmai; mums vajadzētu
turēt savu sirdi atvērtu, labprātīgu un paklausīgu Dievam un Viņa baušļiem.

No Pāvila mācībām mēs varam mācīties: Ja mēs paliksim uzticīgi Glābējam un
nenocietināsim savas sirdis, mēs ieiesim Tā Kunga atdusā.

Kā mūsu izvēle — ticēt Glābējam un savas sirds atvēršana Dieva nodomam un
iecerei — palīdz mums palikt uzticīgiem Tam Kungam? Padomā par kādu cilvēku,
kuru tu pazīsti, kurš ir labs piemērs šī principa ievērošanā. Ko konkrēti šis cilvēks
dara, lai paliktu uzticīgs?

4. Savā studiju dienasgrāmatā uzraksti, ko tu darīsi, lai paliktu uzticīgs
Jēzum Kristum un turētu savu sirdi atvērtu Viņam.

5. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, zem šīs dienas
uzdevumiem, ieraksti:

Es izstudēju vēstules ebrejiem 1.–4. nodaļu un pabeidzu šo stundu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu skolotāju:
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28. DAĻA: 1. DIENA

Ebrejiem 5.–6. nodaļa
Ievads
Apustulis Pāvils mācīja, ka cilvēkiem, kas saņem priesterību, jābūt Dieva
aicinātiem, un ka Jēzus Kristus bija „Dieva nosaukts [būt] par augsto priesteri pēc
Melhisedeka kārtas” (Ebrejiem 5:10). Pāvils mudināja Baznīcas locekļus būt
uzcītīgiem, ticīgiem, pacietīgiem un ar cerību iegūt Dieva apsolījumus.

Studē Svētos Rakstus katru dienu
Pastāvīga ikdienas Svēto Rakstu studēšana var tev palīdzēt mācīties evaņģēliju, pieaugt savā
liecībā un sadzirdēt Tā Kunga balsi. Prezidents Harolds B. Lī teica: „Ja mēs katru dienu nelasām
Svētos Rakstus, mūsu liecības kļūst seklākas, un mūsu garīgums nepadziļinās” (Teahings of
Presidents of the Church: Harold B. Lī [2000], 66. lpp.). Turpinot Jaunās Derības studijas, tu
saņemsi svētības no ikdienas Svēto Rakstu lasīšanas.

Ebrejiem 5. nodaļa
Pāvils māca, ka cilvēkiem, kas saņem priesterību, jābūt Dieva aicinātiem
Iztēlojieties situāciju: kāds paziņa uz papīra lapiņas ir uzrakstījis vārdu ārsts un
piestiprinājis to pie sava krekla. Lai gan viņam ir šis amata nosaukums, kādas bažas
tev varētu rasties, ja šis cilvēks taisītos tevi operēt, kad tu būtu iekļuvis nelaimes
gadījumā? Kādas bažas tev rastos, ja viņam būtu uzraksts tiesībaizsardzības ierēdnis
un viņš tev gribētu izrakstīt sodu par kādu pārkāpumu?

Kāpēc tev būtu grūti paļauties, ka šis cilvēks paveiks pienākumus, kas atbilst
amatam, kuru viņš pats uzņēmies?

Lai gan viņam būtu piestiprināts amata nosaukums, šim cilvēkam trūktu
nepieciešamās pilnvaras un prasmes izpildīt minētos pienākumus. Gluži tāpat kā
sabiedrībā ir nodibināta kārtība, kādā iegūt pilnvaras veikt noteiktus darbus, Dievs
ir ieviesis kārtību, kādā saņemt Viņa pilnvaras, kas ļauj izpildīt noteiktus
pienākumus Viņa Baznīcā. Studējot Ebrejiem 5. nodaļu, meklē kārtību, kādu Dievs
ieviesis, lai tiktu saņemtas Viņa pilnvaras.

Apustulis Pāvils raksturoja Glābēju kā „lielo augsto priesteri” (skat. Ebrejiem 4:14).
Izlasi Ebrejiem 5:1–3, meklējot, ko Pāvils mācīja par augstā priestera lomu israēliešu
tautai Mozus likuma laikā.

„Pēc Mozus likuma Ārona priesterības vadošā amatpersona tika saukta par augsto priesteri.
Amats bija mantojams un pienācās Ārona ģimenes pirmdzimtajam, Ārons pats bija pirmais Ārona
kārtas augstais priesteris. Šis augstais priesteris parasti kalpoja visu savu dzīvi, taču pamazām
bezdievīgi vīri pārņēma šo amatu. Gan Hērods, gan romieši nepienācīgi iecēla augstos priesterus
un atbrīvoja tos pēc savas patikas. No 37. gada pirms Kristus līdz 68. gadam pēc Kristus šajā amatā
bija 28 vīri” (skat. Bible Dictionary, „High priest”).

Izlasi Ebrejiem 5:4, meklējot, kā bija jāizvēlas augstais priesteris.
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Lai saprastu, kā Ārons tika „Dieva aicināts” (Ebrejiem 5:4), izlasi 2. Mozus 28:1,
kurā pierakstīta saruna, kas notika starp Dievu un Mozu Sinaja kalnā.

Apdomā, kāpēc ir zīmīgi, ka Dievs Ārona aicinājumu atklāja Mozum, nevis pašam
Āronam vai kādam citam cilvēkam. Mozus bija pravietis un tādēļ bija pilnvarots
saņemt šādu atklāsmi un pārvaldīt priesterības pielietojumu uz Zemes.

No Pāvila norādījumiem Ebrejiem 5:4 mēs mācāmies, ka cilvēkiem, kuri tiek
ordinēti priesterībā, ir jābūt Dieva aicinātiem caur atklāsmi, kuru saņem Viņa
pilnvarotie kalpi. Mūsdienu Baznīcā pilnvarotiem priesterības vadītājiem ir
jāintervē katrs kandidāts ordinācijai un jāmeklē Svētā Gara vadība, lai noteiktu
kandidāta gatavību un cienīgumu tapt ordinētam priesterībā.

Kā šī patiesā mācība attiecas uz cilvēku aicināšanu kalpot citos Baznīcas amatos?

Izlasi Ticības apliecinājumi 1:5, meklējot, kā iepriekš minētā patiesā mācība
Ebrejiem 5:4 un nosacījums — būt „Dieva aicinātam, tāpat kā Āronam” — ir pausta
pravieša Džozefa Smita pierakstos. Ņem vērā, ka pravietojums norāda uz atklāsmi.

Saskaņā ar piekto Ticības apliecinājumu, kas vēl — bez „Dieva aicinājuma caur
pravietojumu” — nepieciešams, lai cilvēks būtu pilnvarots „sludināt evaņģēliju un
izpildīt tā priekšrakstus”?

Gan Vecajā, gan Jaunajā Derībā rakstīts,
ka pravieši, priesterības nesēji un
evaņģēlija skolotāji saņēma savus
aicinājumus ar roku uzlikšanu, ko veica
pilnvarots priesterības nesējs (skat.
4. Mozus 27:18–23; Ap. d. 6:5–6; 13:2–3;
1. Timotejam 4:14).

1. Savā studiju
dienasgrāmatā atbildi

uz vienu vai abiem jautājumiem:

a. Kā tā kārtība, kādā mūsdienās cilvēki tiek aicināti Baznīcas aicinājumos,
atspoguļo to kārtību, kas tika iedibināta Svētajos Rakstos?

b. Kāpēc ir svarīgi zināt, ka priesterības pilnvaras var saņemt tikai šādi?

Izlasi Ebrejiem 5:5–6, meklējot, kas Glābējam piešķīra Viņa pilnvaras.

Saskaņā ar šiem pantiem, Debesu Tēvs deva priesterību Savam Dēlam — Jēzum
Kristum. Viņš bija „priesteris mūžīgi pēc Melhisedeka kārtas” (Ebrejiem 5:6).

Tāpat kā Melhisedeka priesterības amats, augsto priesteru amats „attiecas uz Jēzu Kristu kā Lielo
Augsto priesteri. Ādams un visi patriarhi arī bija augstie priesteri. Šodien trīs prezidējošie augstie
priesteri veido Baznīcas Augstāko prezidiju un prezidē pār visiem priesterības nesējiem un
Baznīcas locekļiem. Vēl citi vīri ir ordinēti par augstajiem priesteriem, kā pieņemts visā Baznīcā
šodien” (Svēto Rakstu ceļvedis, „Augstais priesteris”, scripture.lds.org).
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Izlasi Ebrejiem 5:7–10; tu vari atzīmēt 9. pantā, par ko Jēzus Kristus ir kļuvis.
7.–8. pants norāda uz Melhisedeku, pravieti un ķēniņu, kas dzīvoja
Ābrahāma dienās.

Elders Brūss R. Makonkijs, Divpadsmit apustuļu kvorums, mācīja, ka šie panti
„attiecas gan uz Melhisedeku, gan Kristu, jo Melhisedeks bija Kristus prototips
un pravieša kalpošana atveidoja un pavēstīja par mūsu Kunga kalpošanu”
(Doctrinal New Testament Commentary, 3 sēj. [1965–1973], 3:157).

2. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz jautājumu:
Kāpēc Jēzus Kristus ir „mūžīgās pestīšanas gādnieks” (Ebrejiem 5:9)

visiem tiem, kas Viņam paklausa?

Saskaņā ar Ebrejiem 5:11–14, Pāvils pauda vēlmi — mācīt vairāk par šo tēmu, taču
teica, ka ļaudīm trūkst garīgās izpratnes un brieduma, lai saprastu dziļākas mācības.

Ebrejiem 6. nodaļa
Svētie tiek mudināti būt uzcītīgiem, ticīgiem, pacietīgiem un ar cerību iegūt Dieva
apsolījumus
Dievs ir apsolījis Saviem bērniem tādas svētības kā miers, laime, piedošana, atbildes
uz lūgšanām, patriarhālajā svētībā iekļautās svētības, augšāmcelšanās un mūžīgā
dzīve. Dažas no šīm svētībām ir atkarīgas no mūsu izvēlēm.

Kuru no apsolītajām svētībām tu ļoti ceri saņemt? Mini vienu piemēru.

Saskaņā ar Ebrejiem 6. nodaļu, Pāvils mudināja svētos nepadoties centienos —
saņemt Tā Kunga apsolītās svētības. Lasot šo nodaļu, meklē patiesas mācības, kas
var tev palīdzēt saņemt Dieva apsolītās svētības.

Izlasi Ebrejiem 6:1–3, meklējot, ko Pāvils mudināja svētos darīt. Ņem vērā, ka
Džozefa Smita veiktajā Bībeles tulkojumā Ebrejiem 6:1 teikts: „Tādēļ neatkāpjoties
no Kristus mācības principiem” (slīpraksts pievienots). Džozefa Smita veiktajā
Bībeles tulkojumā Ebrejiem 6:3 (Svēto Rakstu ceļvedī) teikts: „Un mēs iesim uz
pilnību, ja Dievs atļaus.”

Pilnība nozīmē „nobeigts, vesels un pilnīgi attīstīts” (skat. Svēto Rakstu ceļvedi,
„Pilnīgs”, scriptures.lds.org). Ebrejiem 6:1–2 mēs lasām, ka pirmie principi un
evaņģēlija priekšraksti veido pamatu, uz kura mums būtu jāceļ mūsu darbs pretī
pilnībai jeb garīgam briedumam.

Saskaņā ar Ebrejiem 6:4–8, Pāvils raksturoja tos, kurus dēvē par pazušanas dēliem,
— cilvēkus, kuriem ir dziļas un pilnīgas zināšanas, ka Jēzus ir Kristus, un tad viņi
novēršas no šīs patiesības un kļūst par Dieva ienaidniekiem. Pāvils pretnostatīja šos
indivīdus svētajiem, kurus viņš uzrunāja savā vēstulē un kas strādāja Kristus vārdā
(skat. Ebrejiem 6:9–10).

Izlasi Ebrejiem 6:11–15, meklējot, ko Pāvils mudināja svētos darīt, kad viņi strādāja,
lai iemantotu Dieva apsolītās svētības. Var būt noderīgi zināt, ka frāze „parāda to
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pašu centību, lai pastāvētu pilnīgā cerībā līdz galam” 11. pantā nozīmē — būt
uzcītīgiem, kamēr mēs saņemsim Dieva apsolītās svētības.

Pāvils pieminēja Ābrahāmu kā tāda cilvēka piemēru, kas uzcītībā, ticībā un
pacietībā tiecas pēc Dieva apsolītajām svētībām. Ābrahams bija 75 gadus vecs, kad
Dievs viņam apsolīja pēcnācējus, un tad viņš 25 gadus ticībā gaidīja, līdz šo
apsolījumu piepildīja Īzāka piedzimšana. No Pāvila norādījumiem mēs mācāmies,
ka ar uzcītību līdz galam, ticību Jēzum Kristum un pacietību mēs varam
iemantot Dieva apsolītās svētības.

3. Savā studiju dienasgrāmatā atbildi uz jautājumiem:

a. Kāpēc, tavuprāt, uzcītība, ticība Jēzum Kristum un pacietība ir svarīgas
īpašības, kad mēs tiecamies saņemt Dieva apsolītās svētības?

b. Kad tu esi saņēmis kādu apsolītu svētību ar uzcītību, ticību Jēzum Kristum
un pacietību?

Saskaņā ar Ebrejiem 6:16–18, Pāvils mācīja, ka Dievs turēs Savus solījumus un
nekad nemelos. Tādējādi mums var būt cerība saņemt Viņa apsolījumus un
pārliecība, ka tie tiks piepildīti.

Izlasi Ebrejiem 6:19–20, meklējot, kā mūsu cerība — saņemt Dieva apsolījumus —
ietekmē mūsu dzīves.

Viena patiesa mācība, kuru varam rast Ebrejiem 6:19, ir tā, ka mūsu cerība uz
Dieva apsolījumiem ir garīgs enkurs mūsu dvēselēm. Cerība ir „paļāvīga
gaidīšana un ilgas pēc apsolītajām taisnīguma svētībām” (Svēto Rakstu ceļvedis,
„Cerība”; scriptures.lds.org).

4. Savā studiju dienasgrāmatā uzzīmē enkuru. Apdomā, kāda ir
enkura loma kuģī. Pieraksti, kā tava cerība — saņemt Dieva

apsolījumus — ir bijusi tev par garīgu enkuru.

Padomā, kā tu vari attīstīt uzcītību, ticību, pacietību un cerību. Tu vari pierakstīt
saņemtos iespaidus savā personīgajā dienasgrāmatā.

5. Savā studiju dienasgrāmatā, zem šīs dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju Ebrejiem 5.–6. nodaļu un pabeidzu šo stundu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu skolotāju:
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28. DAĻA: 2. DIENA

Ebrejiem 7.–10. nodaļa
Ievads
Apustulis Pāvils mācīja, ka Jēzus Kristus ir Starpnieks „jaunajai derībai ar Israēla
namu” (Ebrejiem 8:8). Viņš paskaidroja, ka Glābēja upuris bija augstākais no visiem
upuriem, kurus augstie priesteri nesa saskaņā ar Mozus likumu. Viņš arī
paskaidroja, ka Mozus likuma priekšraksti norādīja ļaudīm uz Glābēju un
Viņa upuri.

Ebrejiem 7.–8. nodaļa
Pāvils mācīja, ka Jēzus Kristus ir jaunās derības Starpnieks
Brīvajā vietā uzraksti tā priekšmeta,
kurš rada šo ēnu, nosaukumu.

Kāpēc jūs varat atpazīt priekšmetu pēc
tā ēnas?

Vecajā Derībā ir stāstīts par daudziem
rituāliem un priekšrakstiem, kas
simbolizēja un vēstīja par Glābēju un
Viņa Izpirkšanu. Pāvils zināja, ka jūdu
kristiešiem jeb ebrejiem bija zināmi šie
rituāli un priekšraksti, tādēļ savā vēstulē, mācot svētajiem par Jēzu Kristu, viņš tos
pieminēja.

Svētajos Rakstos izmantotie simboli
Bībeles vārdnīca PDS Bībeles angļu valodas izdevumā vēsta: „Svētajos Rakstos ir daudz
simbolisma un tēlainu izteicienu. Ceremoniju un priekšrakstu izpilde ir simboliska, un tās visas
vēsta par Jēzu Kristu. … Saiešanas telts ceremonijas simbolizēja mūžīgās patiesības (Ebrejiem
8–10), tāpat kā viss Mozus likums, ietverot Kristus paraugus un atveidus” (skat. „Symbolism”).
Izpratne par šiem paraugiem un atveidiem var padziļināt tavu izpratni un mīlestību pret Jēzus
Kristus evaņģēliju.

Visi Svētie Raksti ietver Jēzus Kristus paraugus, atveidus, simbolus un līdzības.
Paraugi, atveidi, simboli un līdzības ir lielāku reāliju attēlojums. Liela daļa šīs
tēlainības ir pausta cilvēku, priekšmetu, notikumu un atgadījumu veidā.

Mozus likuma loma bija būt par paraugu un atveidu Jēzum Kristum jeb par
simbolu, kas norādīja israēliešiem uz Jēzu Kristu un Viņa izpirkšanas upuri (skat.
2. Nefija 11:4; Jēkaba gr. 4:4–5). Apustulis Pāvils paskaidroja, kā to paveica vairākas
šī likuma daļas. Viņš vēlējās palīdzēt jūdu svētajiem saglabāt uzticību Jēzum
Kristum, nevis atgriezties pie sekošanas Mozus likumam, ko daži no viņiem
jau darīja.

Ebrejiem 2:17 tu lasīji, ka Pāvils norādīja uz Jēzu Kristu kā „uzticamu augsto
priesteri”. No Mozus dienām līdz Jēzum Kristum augstais priesteris bija
prezidējošais pilnvarotais Ārona priesterībā, kuru dažkārt dēvē par Levītu
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Mozus ordinēja Āronu par augstāko
pilnvaroto Ārona priesterībā

priesterību, norādot, ka Ārona priesterības pilnvaras piederēja Levija cilts locekļiem
(skat. Bībeles vārdnīca PDS Bībeles izdevumam angļu valodā, „Aaronic
Priesthood”).

Izlasi Ebrejiem 7:1–4, meklējot, ko
Pāvils mācīja par Melhisedeku. Vēl izlasi
Džozefa Smita veikto Bībeles tulkojumu
Ebrejiem 7:3 (Svēto Rakstu ceļvedī), lai
gūtu pilnīgāku skaidrojumu Pāvila
mācībām 3. pantā.

Melhisedeks bija „dižens pravietis un
vadonis, kurš dzīvoja aptuveni
2000 gadus pirms Kristus dzimšanas. Viņu
sauc par Sālemas (Jeruzālemes) ķēniņu,
miera ķēniņu un Visaugstākā Dieva
priesteri” [Ebrejiem 7:1]” (Svēto Rakstu
ceļvedis, „Melhisedeks”; skat. arī
Džozefa Smita veiktais Bībeles tulkojums, 1. Mozus 14:25–40 [Svēto Rakstu
ceļvedis]). Pāvils saprata Melhisedeka diženumu un izmantoja viņu kā Jēzus Kristus
atveidu un paraugu.

Ebrejiem 7:15–17 Pāvils norādīja uz Vecās Derības pravietojumu par priesteri, kas
nāks „pēc Melhisedeka kārtas” (Ebrejiem 7:17; skat. arī Psalmi 110:4). Pāvils mācīja,
ka Jēzus Kristus piepildīja šo pravietojumu.

„Viens no Pāvila nolūkiem Ebrejiem 7. nod. bija parādīt Mehisedeka priesterības pārākumu pār
Levītu jeb Ārona priesterību un tās priekšrakstiem. Ja pilnība un paaugstināšana bija
sasniedzama caur Levīta priesterību, kāpēc bija nepieciešama augstāka priesterība? Pāvils
mācīja, ka pilnība jeb tapšana „Dieva Dēlam līdzināms” (Ebrejiem 7:3) nav iegūstama ar Levīta
priesterību, bet gan caur Jēzu Kristu un Viņa priesterības kārtu. Jēzus Kristus „ir cēlies no Jūdas
cilts”, nevis Levija, tādēļ Pāvils mācīja, ka Viņa tiesības uz priesterību balstīsies nevis uz senčiem,
bet gan „neiznīcīgās dzīvības spēkā” (skat. Ebrejiem 7:14–16). Būdams pirmsmirstīgais Jehova,
Viņš bija radījis Zemi un pārvaldījis Vecās Derības notikumus ar to pašu priesterības spēku, kurš
Viņam bija Viņa mirstīgās kalpošanas laikā” (New Testament Student Manual [Baznīcas izglītības
sistēma (BIS), 2014], 480).

Izlasi Ebrejiem 7:23–28, meklējot atšķirības starp Jēzu Kristu un Levīta augstajiem
priesteriem, kas izpildīja ļaudīm Ārona priesterības priekšrakstus. Frāze „ieceļ par
augstajiem priesteriem cilvēkus ar vājībām” 28. pantā nozīmē, ka viņiem bija
nepilnības. Izlasi arī Džozefa Smita veikto Bībeles tulkojumu Ebrejiem 7:25–26
(Svēto Rakstu ceļvedī).

Ebrejiem 7:25 frāze „vienmēr dzīvs būdams, lai to aizstāvētu” nozīmē, ka Jēzus
Kristus misija ir būt par starpnieku mūsu labā, lai palīdzētu mums atgriezties Dieva
klātbūtnē.
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Kā tu izskaidrotu atšķirību starp Jēzu
Kristu un Levītu augstajiem
priesteriem? ____________________

Izlasi Ebrejiem 8:1–4, meklējot dāvanu
jeb upuri, kuru nesa Jēzus Kristus.
Ievēro, ka Džozefa Smita veiktais
Bībeles tulkojums Ebrejiem 8:4 skan
šādi: „Tādējādi, kamēr Viņš bija uz
zemes, Viņš nesa par upuri pats savu
dzīvību par cilvēku grēkiem. Tagad
katram priesterim zem šī likuma ir jānes
dāvanas jeb upuri atbilstoši likumam”.

Kādu patiesu mācību mēs varam
mācīties no Džozefa Smita veiktā
Bībeles tulkojuma Ebrejiem 8:4 par to,
ko Jēzus Kristus paveica mūsu dēļ?
____________________

1. Pārdomā, ko Jēzus Kristus Izpirkšanas upuris nozīmē tev personīgi,
un pabeidz vienu no šiem izteikumiem savā Svēto Rakstu studiju

dienasgrāmatā. Apsver iespēju — rast piemērotu brīdi, lai dalītos pierakstītajā ar
kādu no ģimenes locekļiem vai draugiem.

a. Es esmu pateicīgs par savu Glābēju, jo …

b. Es zinu, ka mans Glābējs mani mīl, jo …

c. Mani ir svētījis Jēzus Kristus Izpirkšanas upuris, jo …

Starpnieks ir persona, kas atrisina domstarpības starp divām personām vai grupām.
Jēzus Kristus Izpirkšana samierina cilvēciskās būtnes (kas visas ir grēcīgas) ar Dievu
Tēvu. Pateicoties Viņa upurim, Jēzus Kristus ir „labākas derības starpnieks”
(Ebrejiem 8:6), derības, par kuru Tas Kungs ir teicis, ka Viņš „liks Savus baušļus
viņu prātā un tos rakstīs viņu sirdīs, un būs viņiem par Dievu, un viņi [Viņam] būs
par tautu” (Ebrejiem 8:10). Šī derība, ja ļaudis to pieņems, palīdzēs viņiem „atzīt To
Kungu” (Ebrejiem 8:11) un tapt attīrītiem no „viņu netaisnībām un [grēkiem]”
(Ebrejiem 8:12).

Ebrejiem 9.–10. nodaļa
Pāvils parādīja, kā Mozus likuma priekšraksti norādīja uz Glābēja Izpirkšanu.
Ebrejiem 9.–10. nod. mēs lasām, ka apustulis Pāvils turpināja salīdzināt Levītu
augstos priesterus ar Jēzu Kristu, pārrunājot augsto priesteru pienākumus, kurus
viņi izpildīja salīdzināšanas dienā.
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Reizi gadā jūdu svētajā dienā, kuru sauc par salīdzināšanas dienu (dēvēta arī par
Yom Kippur), augstajiem priesteriem bija atļauts ieiet saiešanas telts jeb vēlāk
Jeruzālemes tempļa vissvētākā vietā (saukta arī par svētāko no svētākajām vai
svētnīcu). Pirms ieiešanas teltī augstais priesteris upurēja jaunu vērsi kā
salīdzināšanas simbolu „sevis un sava nama labad” un tad upurēja āzi kā
izpirkšanas simbolu „Israēla bērnu draudzei”. Viņš ar dzīvnieka asinīm apslacīja
īpašas vietas un īpašus priekšmetus vissvētākajā vietā turpmākai salīdzināšanai. Pēc
tam viņš „izsūdzēja visus Israēla tautas grēkus” ar citu āzi (sauktu par grēkāzi),
kuru aizveda tuksnesī, tā simbolizējot ļaužu grēku piedošanu. Pēc tam viņš
pārģērba drēbes un „nesa dedzināmo upuri no diviem auniem sev un savai tautai”
(Bībeles vārdnīca PDS Bībeles angļu valodas izdevumā, „Fasts”; skat. arī 3. Mozus
16. nod.).
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Izlasi Ebrejiem 9:11–12, 24, 28 un Ebrejiem 10:1, 4, 10–12, meklējot, kā
salīdzināšanas dienas notikumi bija Jēzus Kristus veiktās Izpirkšanas upura atveids
un paraugs.

Augstajiem priesteriem bija atļauts ieiet vissvētākajā saiešanas telts vietā reizi
gadā — salīdzināšanas dienā. Kādā „svētnīcā” (Ebrejiem 9:12) varēja ieiet Glābējs
(un arī visa cilvēce), pateicoties Viņa veiktajai Izpirkšanai?

Ko varēja paveikt Jēzus Kristus upuris, atšķirībā no „vēršu un āžu asinīm” (Ebrejiem
10:4)?

Lai gan dzīvnieku asinis patiesībā nevarēja izpirkt ļaužu grēkus, Levītu augstie
priesteri veica šos priekšrakstus, lai demonstrētu „nākamo labumu ēnu” (Ebrejiem
10:1) jeb lai norādītu uz Glābēja īstenoto Izpirkšanu.

Izlasi Ebrejiem 10:17–20, meklējot, kādas iespējas pavēra Glābēja upuris.

Saskaņā ar Ebrejiem 10:19, mēs varam ieiet „svētajā” vietā jeb Dieva klātbūtnē,
celestiālajā valstībā, pateicoties Jēzus Kristus upurim. Frāze „jauns un dzīvs ceļš”
Ebrejiem 10:20 norāda uz Jēzus Kristus evaņģēliju jeb ieceri, ar kuru mēs varam
saņem piedošanu un varam tapt svētīti caur Viņa Izpirkšanu un tādējādi būt cienīgi
atgriezties Dieva klātbūtnē.

Izlasi Ebrejiem 10:22–24, meklējot, kas mums ir jādara, lai ieietu celestiālajā
valstībā. Pēc tam pabeidz šo principu: Pateicoties Jēzus Kristus izpirkšanai, mēs
varam ieiet celestiālajā valstībā, ja ____________________.

Ko, tavuprāt, nozīmē — „turēties nešaubīgi” (Ebrejiem 10:23) pie mūsu ticības
Jēzum Kristum?

Izlasi Ebrejiem 10:35, meklējot Pāvila sniegto padomu, kas var mums palīdzēt
nešaubīgi turēties pie mūsu ticības Jēzum Kristum. Tu vari atzīmēt atrasto.

Ko, tavuprāt, nozīmē — „neatmest savu cerības drosmi”? (Ebrejiem 10:35.)

Elders Džefrijs R. Holands no Divpadsmit apustuļu kvoruma paskaidroja, ko
nozīmē „neatmest savu cerības drosmi”: „Pēdējo dienu svētie teiktu tā:
„Protams, ir grūti gan pirms pievienošanās Baznīcai, gan kamēr jūs cenšaties
pievienoties, gan pēc pievienošanās.” Pāvils saka, ka tā tas ir bijis vienmēr, taču
nepadodieties. Neuztraucieties un neatkāpieties. Nezaudējiet drosmi.
Neaizmirstiet, kā jūs reiz jutāties. Neapšaubiet reiz iegūto pieredzi. Tieši šī

neatlaidība [noteiktība] izglāba Mozu un Džozefu Smitu, kad viņiem uzbruka pretinieks, un tā
izglābs jūs” („Cast Not Away Therefore Your Confidence”, Ensign, 2000. g. marts, 8. lpp.).

2. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā pieraksti par kādu tev
zināmu cilvēku, kurš ir labs piemērs tam, kā nelokāmi turēties pie

savas ticības Jēzum Kristum un neatkāpties no savas pārliecības.

3. Domā par savu apņēmību — nelokāmi turēties pie savas ticības
Jēzum Kristum. Savā studiju dienasgrāmatā uzraksti, kā tu stiprināsi

savu apņēmību un spēju to darīt.

4. Savā studiju dienasgrāmatā, zem šīs dienas uzdevumiem, ieraksti:
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Es studēju Ebrejiem 7.–10. nodaļu un pabeidzu šo stundu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu skolotāju:
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28. DAĻA: 3. DIENA

Ebrejiem 11. nodaļa
Ievads
Apustulis Pāvils mācīja Baznīcas locekļiem par ticību un par to, cik svarīgi ir izrādīt
ticību Jēzum Kristum. Viņš citēja piemērus no Vecās Derības par taisnīgiem
vīriešiem un sievietēm, kuri pielietoja ticību Kristum un tādējādi veica brīnumus,
pārcieta grūtības un saņēma lielas svētības.

Ebrejiem 11:1–6
Pāvils mācīja Baznīcas locekļiem par to, cik svarīgi ir izrādīt ticību Jēzum Kristum
Izlasi tālāk doto stāstu un ievēro, ko jaunā sieviete darīja, lai izrādītu ticību:

Kāda jauna sieviete no Filipīnām stāstīja, ka kādu vasaru viņas tēvam vajadzēja
doties prom — darbā. Kad viņš saņēma algu, viņš to sūtīja uz mājām ģimenei.
Kādu sestdienu ģimene bija iztērējusi visu naudu, izņemot tikai divas naudas
zīmes, katra no tām 20 peso vērtībā. Kad jaunā sieviete skatījās uz ģimenei
nepieciešamo lietu sarakstu, viņa zināja, ka viņai nebūs pietiekami naudas, lai
nopirktu visu un segtu transporta izdevumus nokļūšanai uz baznīcu nākamajā
dienā. Viņa vaicāja mātei, ko viņai iesākt. Viņas māte pateica viņai nopirkt
nepieciešamo un ka Dievs parūpēšoties par līdzekļiem, kas nepieciešami
braucienam.

Jaunā sieviete lūdza, lai viņa varētu nopirkt visu, kas minēts sarakstā, un viņai
paliktu pietiekami naudas, lai samaksātu par transportu uz baznīcu nākamajā
dienā. Vispirms viņai vajadzēja nopirkt kokogles, lai viņas ģimenei būtu kurināmais
ēdiena pagatavošanai. Viņa bija ļoti pārsteigta, uzzinot, ka viena kokogļu
iepakojuma cena bija dubultojusies no 5 peso uz 10. Apzinoties, ka viņas ģimenei
bija nepieciešams kurināmais ēdiena pagatavošanai, viņa nopirka divus kokogļu
maisus, kopā iztērējot 20 peso. Šī jaunā sieviete lūdza vēl dedzīgāk, lai viņas
ģimene varētu nokļūt baznīcā. Lūdzot Dievu, kaut kas viņai pačukstēja: „Dodies
vien tālāk un nopērc to, kas tev nepieciešams! Viss ir labi.” Tā viņa devās tālāk uz
tirgu ar tik vien kā 20 peso (pielāgots no video „Pure and Simple Faith”, LDS.org).

1. Atbildi savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uz šādu jautājumu:
„Kā šī jaunā meitene izrādīja ticību Jēzum Kristum?”

Izlasi Ebrejiem 11:1, meklējot, ko apustulis Pāvils mācīja par ticību. Izlasi arī
Džozefa Smita veikto Ebrejiem 11:1 tulkojumu Svēto Rakstu ceļvedī.

Elders Deivids A. Bednārs no Divpadsmit apustuļu kvoruma izmantoja Ebrejiem
11:1, kā arī citus avotus, lai paskaidrotu ticības trīs pamata elementus:

„Apustulis Pāvils mācīja, ka „ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams,
pārliecība par neredzamām lietām” (Ebrejiem 11:1). Alma mācīja, ka „ticība nav
pilnīgas zināšanas par kaut ko; tādēļ, ja [mums] ir ticība, [mēs ceram] uz to, kas
nav redzams, bet kas ir patiess” (Almas 32:21). Turklāt mēs uzzinām no „Lectures
on Faith”, ka ticība ir „pirmais atklātās reliģijas princips un pamats visam
taisnīgumam” un ka tas ir arī „visu saprātīgo būtņu rīcības princips” [„Lectures
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on Faith” (1985), 1].

Šajās mācībās ir uzsvērti trīs ticības pamata elementi: (1) ticība kā pārliecība par to, uz ko tiek
cerēts un kas ir patiess, (2) ticība kā pierādījums tam, kas nav redzams, un (3) ticība kā rīcības
princips visās saprātīgās būtnēs. Es raksturoju šīs ticības Glābējam trīs sastāvdaļas kā vienlaicīgu
vēršanos nākotnē, lūkošanos pagātnē un rīcības uzsākšanu tagadnē.

Ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams, pārliecība par neredzamām lietām. …

Ticība Kristum ir nesaraujami saistīta ar un vada uz cerību Kristū mūsu atpestīšanai un
paaugstināšanai. Pārliecība un cerība ļauj mums aiziet līdz gaismas un tumsas robežai, spert
dažus soļus tumsā — sagaidot un paļaujoties, ka gaisma pavirzīsies un izgaismos ceļu [skat.
Boyd K. Packer, „The Candle of the Lord”, Ensign, 1983. g. janv., 54. lpp.]. Pārliecības un cerības
kombinācija izraisa rīcību tagadnē.

Ticība kā pierādījums tam, kas nav redzams, atskatās pagātnē un apstiprina mūsu paļāvību uz
Dievu un mūsu pārliecību par tā, kas nav redzams, patiesumu. Mēs spērām soli tumsā ar
pārliecību un cerību un saņēmām pierādījumu un apstiprinājumu, kad gaisma patiesi pavirzījās
un nodrošināja nepieciešamo apgaismojumu. Liecība, kuru ieguvām pēc savas ticības
pārbaudījuma (skat. Etera 12:6), ir pierādījums, kas vairo un stiprina mūsu pārliecību.

Pārliecība, rīcība un pierādījumi nemitīgi ietekmē cits citu” („Seek Learning by Faith”, Ensign,
2007. g. sept., 61.–63. lpp.).

2. Izpildi šos uzdevumus savā studiju dienasgrāmatā:

a. Uzraksti īsu skaidrojumu tam, ko nozīmē — ticēt Jēzum Kristum.

b. Pabeidz tālāk sniegto ticības definīciju, ko devis apustulis Pāvils Džozefa
Smita veiktajā Ebrejiem 11:1 tulkojumā: Ticība ir pārliecība par … ,
liecība (pierādījumi) par … (Tu vari atzīmēt vai pierakstīt šo patieso
principu Ebrejiem 11:1.)

Padomā par kādu reizi, kad tevi lūdza izdarīt kaut ko, par ko tu uztraucies vai kas
šķita pārāk grūti paveicams. Iespējams, tava pārliecība tika stiprināta, kad tu
atcerējies kaut ko, ko biji darījis vai pieredzējis agrāk. Šī iepriekšējā pieredze
sniedza liecību (pierādījumus), kas tev varēja palīdzēt stāties pretī jaunajam
izaicinājumam ar pārliecību, ka gūsi sekmes. Garīgajās lietās liecības jeb
pierādījumi tam, ka Dievs ir palīdzējis pagātnē, sniedz mums paļāvību, stājoties
pretī nākotnei, un tā mums palīdz pārliecinoši un ar ticību rīkoties tagadnē. Kā
mācīja elders Bednārs, šie trīs ticības elementi — pārliecība, pierādījums un
rīcība — darbojas kopā, kad mēs raugāmies nākotnē, atskatāmies pagātnē un
rīkojamies tagadnē.

3. Savā studiju dienasgrāmatā atbildi uz jautājumiem:

a. Kā atšķiras ticības Jēzum Kristum izrādīšana jeb pielietošana no vienkāršas
ticēšanas Viņam?

b. Kā stāsts par jauno sievieti no Filipīnām ilustrē šos trīs ticības elementus,
kurus aprakstīja elders Bednārs?

c. Apraksti, kad tu izrādīji ticību Tam Kungam.
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Izlasi Ebrejiem 11:2–5, meklējot, kā Pāvils ilustrē to, kas var notikt, kad cilvēki
izrāda ticību Jēzum Kristum. Frāze „tēvi saņēmuši liecību” 2. pantā nozīmē to, ka
tēvi saņēma apliecinājumu vai pierādījumu.

Izlasi Ebrejiem 11:6, meklējot, ko Pāvils mācīja par ticību.

Viens princips, ko mēs mācāmies no Ebrejiem 11:6, ir šāds: lai labpatiktu Dievam,
mums jāizrāda ticība, nākot pie Viņa, ticot Viņam un ticot, ka Viņš atalgos
tos, kuri uzcītīgi meklē Viņu. Tu vari atzīmēt vai pierakstīt šo principu 6. pantā.

Izlasi noslēgumu stāstam par jauno sievieti no Filipīnām, meklējot, kas notika,
pateicoties tam, ka viņa izrādīja ticību Jēzum Kristum.

Kad jaunā meitene devās samaksāt par pārējo, kas bija vajadzīgs viņas ģimenei,
viņa sniedzās kabatā un sataustīja lielu papīra tīstokli. Kad viņa to attina, viņa tajā
atrada piecas papildu naudaszīmes, katru 20 peso vērtībā, satītas viņas pēdējā,
atlikušajā 20 peso naudaszīmē. Tajā brīdī viņa saprata, ka viņai bija pietiekami, lai
iegādātos ģimenei nepieciešamo un samaksātu par ģimenes braucienu uz baznīcu.
Šī jaunā sieviete paskaidroja, ka šīs pieredzes laikā viņa sajuta Dieva palīdzību un
Dieva mīlestību pret viņu. Kad viņa pārnāca mājās, viņa pateicās Debesu Tēvam par
šo brīnumu (pielāgots no video „Pure and Simple Faith”, LDS.org). Mums var būt
ticība tam, ka Tas Kungs atbild uz lūgšanām Savā paša veidā un Savā paša laikā.

Ja tev ir piekļuve internetam, tu varētu noskatīties video „Pure and Simple
Faith” (5:22), kas ir pieejams vietnē LDS.org.

Kādu pierādījumu šī jaunā sieviete ieguva, izrādot ticību Jēzum Kristum?
____________________

Kā šī pieredze varētu palīdzēt jaunajai sievietei pielietot ticību nākotnē?

Kad mēs raugāmies uz pagātnes pierādījumiem par to, ka Dievs mums ir palīdzējis,
mēs varam būt droši, ka Viņš mums palīdzēs arī nākotnē. Pateicoties šiem
pierādījumiem un pārliecībai, mums var būt ticība, lai rīkotos tagadnē. Ja mēs
turpināsim rīkoties ticībā, tad šis process turpināsies un mūsu ticība kļūs stiprāka.

Apdomā, kādas darbības tev vajadzēs veikt savā dzīvē ar ticību. Vai tu tici, ka Dievs
tev palīdzēs, kad tu rīkosies? Tu varētu pierakstīt mērķi — rīkoties atbilstoši kādam
no pamudinājumiem, ko tu guvi šīs stundas laikā. Īstenojot šo mērķi, tu iegūsi
pierādījumus par Dieva mīlestību pret tevi.

Ebrejiem 11:7–40
Pāvils sniedz piemērus par taisnīgiem cilvēkiem no Vecās Derības, kuri izrādīja ticību
Ar kādām situācijām tu saskaries šobrīd vai saskarsies nākotnē, kurās tev ir vai būs
jāizrāda ticība Jēzum Kristum? ____________________

Studējot Ebrejiem 11:7–40, meklē svētības, kuras var saņemt, izrādot ticību Jēzum
Kristum.

Apustulis Pāvils sniedza piemērus par taisnīgiem cilvēkiem no Vecās Derības
laikiem, kuri izrādīja ticību. To viņš darīja, lai pārliecinātu savus lasītājus, ka arī viņi
tiks svētīti, ja izrādīs ticību. Ātri pārskati Vēstules ebrejiem 11. nodaļu, meklējot
frāzes, kas sākas ar vārdu „ticībā”. Tu vari atzīmēt šīs frāzes savos Svētajos Rakstos.
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Meklē Svētajos Rakstos atkārtotus vārdus, frāzes un idejas
Tie, kuri rakstīja Svētos Rakstus, bieži vien uzsvēra svarīgas patiesās mācības, tās vairākkārt
atkārtojot. Kad tu atklāj atkārtotus vārdus, frāzes un idejas, centies saprast, kādēļ tās tiek
uzsvērtas, kā arī to, ko Tas Kungs vēlas, lai tu no tām mācītos.

Izlasi Ebrejiem 11:7, pievēršot uzmanību tam, kā Noa izrādīja ticību Dievam. Kādas
svētības Noa saņēma, pateicoties tam, ka viņš rīkojās ticībā?

4. Izlasi par ticības piemēriem trijās vai vairāk rakstvietās, kas ietvertas
pievienotajā tabulā. Lasot meklē to, kā šie cilvēki izrādīja ticību, un

to, kādas svētības viņi saņēma. Savā studiju dienasgrāmatā uzzīmē tabulu ar
izvēlētajām rakstvietām un pieraksti savas domas par cilvēkiem, kurus iepazini
lasot. Tāpat uzskaiti līdzīgas svētības, kuras tu ceri saņemt, izrādot ticību
Glābējam.

Svēto Rakstu
norāde

Cilvēki, kas
izrādīja ticību

Manas
domas

Svētības, kuras es
ceru saņemt

Ebrejiem 11:8–10 Ābrahāms

Ebrejiem 11:11–12 Sāra (Ābrahāma sieva)

Ebrejiem 11:17–19 Ābrahāms, Īzāks

Ebrejiem 11:20–21 Īzāks, Jēkabs

Ebrejiem 11:23–28 Mozus

Ebrejiem 11:29–31 Israēlieši, Rahāba (skat.
Jozuas 2:1–22)

Izlasi Ebrejiem 11:13–16, meklējot, ko mēs varam mācīties no Ābrahāma, Sāras un
citiem par ticības izrādīšanu. Frāze „debesu tēvija” 16. pantā attiecas uz
mūžīgo dzīvi.

Daudzi no Ābrahāmam un Sārai dotajiem solījumiem nepiepildījās viņu dzīves
laikā. Kādēļ, tavuprāt, viņi palika uzticīgi pat tad, kad nesaņēma Dieva apsolījumu
piepildījumu šajā dzīvē? Kā viņu piemēri var palīdzēt mums palikt uzticīgiem?

Izlasi Ebrejiem 11:32–35, meklējot, kādas vēl svētības tiek dotas tiem, kas izrāda
ticību Jēzum Kristum. Tu varētu atzīmēt vai pierakstīt to, ko esi uzgājis.

Izlasi Ebrejiem 11:36–40, pievēršot uzmanību tam, kas notika ar daudziem
cilvēkiem, neskatoties uz to, ka viņi bija uzticīgi.

Džozefa Smita veiktajā Ebrejiem 11:40 tulkojumā teikts: „Dievs viņiem kaut ko
labāku bija paredzējis caur viņu ciešanām, jo bez ciešanām viņi nevarētu tapt darīti
pilnīgi” (skat. Joseph Smith Translation, Hebrews 11:40). Ievēro svētību, kas tiek
apsolīta visiem tiem, kas izrāda ticību Kristum.

Viens patiess princips, ko mēs varam atklāt šo uzticīgo cilvēku piemēros, ir šāds:
Izrādot ticību Jēzum Kristum, mēs varam izturēt ciešanas, paveikt brīnumus,
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saņemt dievišķus apsolījumus, stiprināt savu liecību par Viņu un virzīties uz
pilnību.

5. Savā studiju dienasgrāmatā uzraksti par kādu tev pazīstamu
cilvēku, kurš ir piemērs tam, kā izrādīt ticību Jēzum Kristum. Kādas

svētības tu esi saskatījis šī cilvēka dzīvē, tāpēc ka viņš vai viņa izrādīja ticību?

Vēlreiz padomā par situācijām, kurās tev ir nepieciešams izrādīt ticību Jēzum
Kristum. Meklē iespējas, kā paļauties uz Viņa apsolījumiem, un uzticīgi rīkojies tā,
lai ieaicinātu Viņa vadību un svētības.

6. Savā studiju dienasgrāmatā, zem šīs dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es izstudēju Vēstules ebrejiem 11. nodaļu un pabeidzu to (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu skolotāju:
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Ievads Jēkaba vēstulē
Kādēļ studēt šo grāmatu?
Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas locekļu vidū Jēkaba vēstule ir labi
pazīstama, pateicoties īpašajai rakstvietai Jēkaba v. 1:5, kura pamudināja jauno
Džozefu Smitu meklēt patiesību pie Dieva. Viscaur šai vēstulei Jēkabs uzsvēra, ka
mums vajadzētu būt ne vien vārda klausītājiem, bet arī vārda darītājiem (Jēkaba v.
1:22). Šīs grāmatas studēšana var tev palīdzēt saprast ticības izrādīšanas ar
„darbiem” jeb rīcību nozīmīgumu (skat. Jēkaba v. 2:14–26) un iedvesmot tevi
meklēt „dzīvības vainagu, ko [Tas Kungs] ir apsolījis tiem, kas Viņu mīl” (Jēkaba v.
1:12).

Kas sarakstīja šo vēstuli?
Šajā vēstulē rakstīts, ka tās autors ir „Jēkabs, Dieva un Kunga Jēzus Kristus kalps”
(Jēkaba v. 1:1).

Kristietībā valda uzskats, ka šis Jēkabs, gluži kā Jūda, ir viens no Jāzepa un Marijas
dēliem, līdz ar to Jēzus Kristus pusbrālis (skat. Mateja 13:55; Marka 6:3; Galatiešiem
1:19). Tas, ka Jēkabs tiek pieminēts kā pirmais Jēzus brāļu sarakstā Mateja 13:55,
varētu liecināt par to, ka viņš bija vecākais no pusbrāļiem. Gluži kā citi Tā Kunga
pusbrāļi, Jēkabs sākotnēji nekļuva par Jēzus mācekli (skat. Jāņa 7:3–5). Tomēr pēc
Jēzus augšāmcelšanās Jēkabs bija viens no tiem, kuram Viņš parādījās kā
augšāmcēlusies būtne (skat. 1. korintiešiem 15:7).

Jēkabs vēlāk kļuva par apustuli un, kā minēts agrīno kristiešu pierakstos, par pirmo
Baznīcas bīskapu Jeruzālemē (skat. Ap. d. 12:17; 21:18; Galatiešiem 1:18–19; 2:9).
Kā vadītājam Baznīcā, viņam bija ievērojama loma Jeruzālemē noturētajā padomē
(skat. Ap. d. 15:13). Viņa ietekmi Baznīcā, bez šaubām, stiprināja viņa radniecība ar
Jēzu, tomēr Jēkabs izrādīja pazemību, iepazīstinot sevi nevis kā Jēzus brāli, bet kā
Tā Kunga kalpu (skat. Jēkaba v. 1:1).

Kad un kur šī vēstule tika sarakstīta?
Nav zināms, kad Jēkabs sarakstīja šo vēstuli. Tā kā viņš dzīvoja Jeruzālemē un tur
pārraudzīja Baznīcas jautājumus, visdrīzāk, viņš uzrakstīja šo vēstuli, esot šajā
apgabalā.

Tas, ka Jēkabs nepieminēja Jeruzālemes konferenci, kas notika aptuveni m. ē.
50. gadā (skat. Ap. d. 15. nod.), varētu norādīt uz to, ka šī vēstule tika sarakstīta
pirms tās. Ja šī vēstule tik tiešām tika sarakstīta pirms Jeruzālemes konferences, šī ir
viena no agrīnākajām Jaunās Derības vēstulēm.

Kam un kādēļ šī vēstule tika rakstīta?
Jēkabs rakstīja šo vēstuli „divpadsmit ciltīm, kas dzīvo izkaisītas” (Jēkaba v. 1:1), jeb
visam Israēla namam; viņš aicināja viņus „saņemt evaņģēliju un pievienoties
Kristus pulkam” (Brūss R. Makonkijs, Doctrinal New Testament Commentary, 3 sēj.
[1965.–1973. g.], 3:243). Jēkabs mudināja Baznīcas locekļus dzīvot tā, lai viņu dzīve
atspoguļotu viņu ticību Jēzum Kristum.
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Kādas ir šīs vēstules raksturiezīmes?
Jēkaba vēstule dažkārt tiek iekļauta gudrības literatūras kategorijā, līdzīgi Salamana
pamācībām Vecajā Derībā. Vēstules teksts sastāv no īsiem paskaidrojumiem par
kristīgās dzīves principiem. Turklāt tajā ir ciešas paralēles starp Glābēja Kalna
sprediķi, kas pierakstīts Mateja 5.–7. nod., un Jēkaba vārdiem. Daži no līdzīgajiem
tematiem ir šādi: kā pārvarēt vajāšanas (skat. Jēkaba v. 1:2–3, 12; Mateja 5:10–12);
kā kļūt pilnīgam jeb garīgi nobriedušam (skat. Jēkaba v. 1:4; 2:22; Mateja 5:48);
vaicāšana Dievam (skat. Jēkaba v. 1:5; Mateja 7:7–8); kā pildīt Dieva gribu (skat.
Jēkaba v. 1:22; Mateja 7:21–25); kā mīlēt citus (skat. Jēkaba v. 2:8; Mateja 5:43–44;
7:12); labā un ļaunā atpazīšana pēc tā augļiem (skat. Jēkaba v. 3:11–12; Mateja
7:15–20); kā būt tādiem, kas „tur mieru” (skat. Jēkaba v. 3:18; Mateja 5:9), un
nezvērēšana (skat. Jēkaba v. 5:12; Mateja 5:34–37).

Satura izklāsts
Jēkaba v. 1.–2. nodaļa. Jēkabs sveicina savus lasītājus un iepazīstina ar dažiem
būtiskiem šīs vēstules tematiem, tostarp grūtību pārvarēšanu, gudrības meklēšanu
un dzīvošanu saskaņā ar paša sludināto ticību. Tiem, kas uzklausa Dieva vārdu,
jābūt arī vārda darītājiem. Jēkabs definē „tīru kalpošanu” — tās ir rūpes par
bāreņiem un atraitnēm un centieni dzīvot bez grēka (skat. Jēkaba v. 1:27). Svētajiem
jāmīl savi kaimiņi un ar darbiem jāizrāda sava ticība.

Jēkaba v. 3.–4. nodaļa. Jēkabs ilustrē nesavaldītas runas postošo dabu un pretstata
to miera nesēju taisnīguma auglim. Viņš brīdina savus lasītājus nekļūt par draugiem
ar pasauli, bet pretoties velnam un tuvināties Dievam.

Jēkaba v. 5. nodaļa. Jēkabs brīdina bagātos, kuri ir ļauni. Viņš noslēdz šo vēstuli ar
īsiem padomiem par svēto pienākumiem pret citiem Baznīcas locekļiem. Viņš
pamāca svētos pacietīgi pastāvēt līdz Tā Kunga atnākšanai un būt patiesiem visās
sarunās. Viņš iedrošina slimos aicināt draudzes vecajos, lai tie iesvaidītu viņus ar
svaidāmo eļļu.

JĒKABA VĒSTULE
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Ebrejiem 12. nodaļa – Jēkaba v.
1. nodaļa
Ievads
Apustulis Pāvils deva padomu jūdu Baznīcas locekļiem — piedalīties māceklības
sacīkstēs, sekojot Jēzus Kristus paraugam. Vēl viņš paskaidroja svētības, kas nāk,
pateicoties tam, ka pieņemam Tā Kunga pārmācību. Jēkabs, būdams Jēzus Kristus
apustulis, iedrošināja izkaisīto Israēla namu būt pacietīgiem savās ciešanās un
meklēt gudrību no Debesu Tēva. Jēkabs arī mācīja viņiem pretoties kārdinājumam,
būt vārda darītājiem, kalpot citiem un palikt garīgi šķīstiem.

Vēstules ebrejiem 12. nodaļa
Pāvils sniedz padomu svētajiem — piedalīties dzīves sacīkstēs ar ticību un pacietību
Atvēlētajā vietā apraksti, ar kādām grūtībām varētu nākties saskarties skrējējam,
skrienot garās distances sacīkstēs: ____________________

Kas varētu motivēt skrējēju turpināt
skriet, pat ja viņš vai viņa saskaras ar
grūtībām?

Kādā ziņā dzīve, esot Jēzus Kristus
māceklim, ir salīdzināma ar izturības
sacīkstēm? Ar kādām grūtībām mums,
Jēzus Kristus mācekļiem, varētu nākties
saskarties? Ar kādām grūtībām tev,
Jēzus Kristus māceklim, ir nācies
saskarties?

Studējot Vēstules ebrejiem 12. nodaļu,
meklē patiesus principus, kas tev
palīdzēs turpināt sekot Jēzum Kristum
pat tad, kad tas kļūst grūti.

Izlasi Ebrejiem 12:1, izzinot, ko
apustulis Pāvils ieteica svētajiem darīt,
lai sekmīgi piedalītos māceklības
sacīkstēs.

Iztēlojies, ka tu skrien sacīkstēs ar
mugursomu, kas pilna ar akmeņiem. Kā šī mugursoma varētu ietekmēt tavu
skriešanu?

Kādā ziņā tavi grēki varētu būt kā akmeņi mugursomā? Iztēlojies, kā tu justos, ja
novilktu šo mugursomu pēc tam, kad kādu laiku būtu ar to skrējis.

Apdomā, ko nozīmē — pacietīgi skriet māceklības sacīkstēs.

Izlasi Ebrejiem 12:2–4, meklējot, ko Pāvils teica svētajiem darīt, lai atmestu grēkus
un pacietīgi izturētu pretestību. Vārds pārestība 3. pantā attiecināms uz pretestību.
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Viens princips, ko mēs varam mācīties no Pāvila mācītā svētajiem, ir šāds: vēršot
uzmanību uz Jēzus Kristus piemēru, mēs varam rast spēku, lai atmestu savus
grēkus un pacietīgi izturētu pretestību.

Vēlreiz izlasi Ebrejiem 12:2–4, meklējot
to, kāda ir Glābēja loma mūsu dzīvē.

Ko, tavuprāt, Pāvils ar to domāja, kad
raksturoja Jēzu kā mūsu „ticības
iesācēju un piepildītāju” 2. pantā? Tu
vari atzīmēt, kādu pretestību Glābējs
izcieta mirstībā.

Pāvils teica svētajiem, ka Jēzus Kristus
bija ar mieru ciest nāvi pie krusta un
paciest pasaules kaunu, jo zināja, kādu
prieku Viņš gūs, ja paliks uzticīgs
Debesu Tēvam.

Elders Nīls A. Maksvels, Divpadsmit apustuļu kvoruma loceklis, mācīja, ka
„mācīšanās nicināt pasaules kaunu nozīmē — domāt, ka tas ir kaut kas
nesvarīgs, un tas arī nozīmē nepaļaušanos kārdinājumam (skat. M&D 20:22)”
(Lord, Increase Our Faith [1994], 99).

Elders Džefrijs R. Holands no Divpadsmit apustuļu kvoruma par Glābēja izturību
teica: „Jēzus nepadevās. Viņš neatkāpās. Viņa labestība ļāva ticībai triumfēt pat

visdziļāko ciešanu brīdī. Paļāvība, ar kādu Viņš dzīvoja, pavēstīja Viņam, ka, neskatoties uz Viņa
sajūtām, dievišķā līdzjūtība nekad nav nepieejama, ka Dievs vienmēr ir uzticīgs, ka Viņš nekad
nebēg, ne arī pieviļ mūs” („Neviens nebija ar Viņu” (vispārējās konferences runa), Ensign vai
Liahona, 2009. g. maijs, 88. lpp.).

Padomā par to, kā raudzīšanās uz Jēzus Kristus piemēru var tev palīdzēt,
sastopoties ar ciešanām un šķēršļiem. Apdomā, kā raudzīšanās uz Glābēja piemēru
varētu tevi iedvesmot atmest savus grēkus un izrādīt vairāk pacietības pret sevi
un citiem.
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Kā tu reaģē, ja tev aizrāda uz kļūdām?

Padomā par kādu reizi, kad kāds tev
aizrādīja. Kā tu reaģēji uz šo
aizrādījumu? Kāpēc dažkārt ir grūti
pieņemt aizrādījumu no kāda?

Kādi, tavuprāt, varētu būt iemesli tam,
ka cilvēki varētu censties mums aizrādīt,
sevišķi tad, ja viņi zina, ka mums varētu
nepatikt viņu aizrādījumi?
____________________

Piedaloties māceklības sacīkstēs, mēs
varam sagaidīt, ka saņemsim pārmācību
vai aizrādījumu.

Izlasi Ebrejiem 12:6–9, meklējot, kas
mūs pārmācīs un — kāpēc. Frāze
nelikumīgi bērni 8. pantā attiecas uz
tiem, kas dzimuši ārlaulībā un netiek
uzskatīti par likumīgiem mantiniekiem.
(Ebrejiem 12:9 ir prasmīgi pārzināmā
rakstvieta. Tu varētu to atzīmēt īpašā
veidā, lai turpmāk viegli varētu atrast.)

1. Savā studiju
dienasgrāmatā atbildi

uz jautājumiem:

a. Kādā ziņā Debesu Tēva
pārmācība varētu norādīt uz
Viņa mīlestību pret Saviem
bērniem?

b. Kā Debesu Tēvs varētu mūs pārmācīt?

Kaut arī Debesu Tēvs mūs var pārmācīt dažādos veidos, mums jābūt uzmanīgiem,
lai nesāktu domāt, ka ikviens pārbaudījums vai ciešanas, ko mēs pieredzam, nāk
no Dieva.

Ebrejiem 12:10 Pāvils atzina: lai arī mūsu zemes vecāki reizēm pārmāca mūs
nepilnīgā veidā, Debesu Tēva pārmācība ir pilnīga un domāta mūsu labumam.

Izlasi Ebrejiem 12:10–11, izzinot to, kādas svētības tiek gūtas, kad pazemīgi
pakļaujamies Dieva pārmācībai. Frāze „svētuma dalībnieki” 10. pantā attiecināma
uz kļūšanu līdzīgiem Dievam.

Ievēro 11. pantā, ko Pāvils mācīja par to, kā mēs varētu justies brīdī, kad tiekam
pārmācīti. Ja atceramies, ka Debesu Tēvs zina to, kas mums ir vislabākais, tas mums
var palīdzēt pieņemt pārmācību tad, kad tā tiek dota. Viens princips, ko mēs varam
mācīties no šiem pantiem, ir šāds: ja mēs pieņemam Debesu Tēva pārmācību,
tad mēs varam kļūt līdzīgi Viņam un gūt mieru, ko sniedz taisnīgums.
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Ja tev ir piekļuve internetam, noskaties Mormon Messages video „The Will of
God” (3:02), kas ir pieejams vietnē LDS.org. Šajā video ir attēlota mīlestība

un gudrība, ar kādu Debesu Tēvs mūs pārmāca.

Padomā par kādu reizi, kad tu sajuti, ka Debesu Tēvs tevi pārmāca. Kā tu reaģēji?
Uz atsevišķas papīra lapas tu varētu uzzīmēt kādu zīmi, kas tev atgādinātu turpmāk
pakļauties Debesu Tēva pārmācībai. Novieto šo zīmi tādā vietā, kur tā tev
atgādinātu par Pāvila mācībām vēstulē ebrejiem.

Ebrejiem 12:12–29 Pāvils teica svētajiem, ka tiem ir jāpalīdz citiem Baznīcas
locekļiem palikt uzticīgiem, lai viņi nezaudētu Dieva svētības. Vēl viņš paskaidroja,
ka tie svētie, kas paliks uzticīgi un kalpos Dievam, saņems nepārspējamu godību un
iemantos vietu Dieva valstībā.

Prasmīgi pārzināmā rakstvieta — Ebrejiem 12:9
2. Izlasi Ebrejiem 12:9, pievēršot uzmanību papildus mācībām, ko mēs

varam uzzināt par mūsu Debesu Tēvu. Pieraksti savā studiju
dienasgrāmatā, ko esi atradis. Atbildi arī uz šādu jautājumu: „Kādēļ ir svarīgi
ticēt, ka mēs esam Dieva bērni?”

Vēstules ebrejiem 13. nodaļa
Pāvils sniedz svētajiem dažādus padomus
Pāvils noslēdza savu vēstuli ebreju svētajiem, sniedzot tiem padomus par dažādām
tēmām. Izlasi Ebrejiem 13:1–9, 17, meklējot, kādus padomus Pāvils deva svētajiem.

No tā, ko tu izlasīji, kurš no padomiem, tavuprāt, ir visnoderīgākais mūsdienās?
Kāpēc? ____________________

Apdomā, kurus Pāvila padomus tu varētu labāk īstenot savā dzīvē.

Ebrejiem 13:10–25 Pāvils mācīja to, ka pēc tam, kad Jēzus Kristus bija paveicis
Izpirkšanu, dzīvnieku upurēšana vairs nebija nepieciešama (skat. 3. Nefija 9:18–20).
Tā vietā svētie varēja slavēt Dievu un darīt labus darbus.

Jēkaba v. 1. nodaļa
Jēkabs mudina izkaisīto Israēlu meklēt gudrību no Dieva un būt vārda darītājiem
Vai tu jebkad esi vēlējies, kaut būtu gudrāks vai labāk izprastu Debesu Tēva gribu
attiecībā uz sevi? Apdomā savas dzīves situācijas, kurās tu vēlētos vairāk gudrības.
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Izlasi Džozefs Smits — Vēsture 1:9–10,
meklējot, kādi jautājumi pravietim
Džozefam Smitam bija jaunībā.

Džozefs lasīja Jēkaba vēstuli un atklāja,
kā var atrast atbildes uz saviem
jautājumiem. Jēkabs bija Jēzus Kristus
apustulis un bīskaps Jeruzālemē.
Kristietībā arī valda uzskats, ka Jēkabs
bija Marijas un Jāzepa dēls un līdz ar to
Jēzus Kristus pusbrālis.

Izlasi Jēkaba v. 1:1–4, pievēršot
uzmanību tam, ko Jēkabs mācīja Israēla
namam par viņu grūtībām un ciešanām.
Svēto Rakstu ceļvedī, Džozefa Smita
veiktajā Jēkaba v. 1:2 tulkojumā, frāze
„dažādās kārdināšanās” ir aizstāta ar
frāzi „daudzās ciešanās”.

Pievērs uzmanību vārdam izturība (pacietība) Jēkaba v. 1:3–4. Kāpēc ir svarīgi būt
pacietīgam grūtību un ciešanu laikā?

Izlasi Jēkaba v. 1:5–6, pievēršot uzmanību tam, kas Džozefam Smitam palīdzēja
atrast atbildes uz saviem jautājumiem. Var būt noderīgi zināt, ka 5. pantā vārds
devīgi nozīmē — brīvi un dāsni un nepārmezdams nozīmē — nenosodot vai
nekritizējot. (Jēkaba v. 1:5–6 ir prasmīgi pārzināmā rakstvieta. Tu varētu to atzīmēt
īpašā veidā, lai turpmāk viegli varētu atrast.)

3. Savā studiju dienasgrāmatā ieraksti vienu vai divus principus, ko tu
vari mācīties no Jēkaba v. 1:5–6.

Ko, tavuprāt, nozīmē — „lū[gt] ticībā, nemaz nešaub[oties]” (Jēkaba v. 1:6)?

Izlasi Džozefs Smits — Vēsture 1:12, kur aprakstīta Džozefa reakcija uz Jēkaba v.
1:5. Kāds bija rezultāts tam, ka Džozefs Smits rīkojās saskaņā ar to, kas mācīts
Jēkaba v. 1:5–6?
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Padomā par reizēm, kad Debesu Tēvs ir
dāsni atbildējis uz tavām lūgšanām pēc
tam, kad tu esi lūdzis Viņu ticībā.
Apdomā, kā tu varētu pielietot Jēkaba v.
1:5–6 noteiktos principus, lai rastu
gudrību un atbildes uz saviem
jautājumiem.

Kā rakstīts Jēkaba v. 1:7–11, Jēkabs
brīdināja par nepastāvību uzskatos vai
svārstību uzticībā un solījumos Tam
Kungam. Viņš arī brīdināja bagātniekus
par problēmām, kas var rasties
bagātības dēļ.

Jēkaba v. 1:12–21 Jēkabs mācīja: Mēs
parādām savu mīlestību pret To
Kungu, pretojoties kārdinājumam,
kas ir viena no prasībām, lai
saņemtu mūžīgās dzīves vainagu. Vēl viņš mācīja, ka visas labās dāvanas nāk no
Dieva un ka svētajiem vajag atmest „visu netīrību” un saņemt Tā Kunga vārdus
„lēnprātībā” (Jēkaba v. 1:21).

Izlasi Jēkaba v. 1:22, meklējot, ko Jēkabs mudināja svētos darīt ar Dieva vārdu.

Apdomā, kā Džozefs Smits ņēma vērā šo padomu. Padomā, kā tu rīkosies atbilstoši
tam, ko iemācījies, studējot šo stundu.

Izlasi Jēkaba v. 1:27, meklējot veidus, kā tu vari būt vārda darītājs. Jēkaba lietotais
vārds kalpošana šajā kontekstā norāda uz uzticības izrādīšanu Dievam.

Prasmīgi pārzināmā rakstvieta — Jēkaba v. 1:5–6
Jēkaba v. 1:5–6 iegaumēšana tev palīdzēs visa mūža garumā, kad tev radīsies
jautājumi par evaņģēliju vai kad tu meklēsi Tā Kunga palīdzību lēmumu
pieņemšanā, vai arī kad tu mācīsi evaņģēliju citiem.

Velti dažas minūtes, lai censtos iegaumēt Jēkaba v. 1:5–6. Atceries bieži pārskatīt
iegaumētās prasmīgi pārzināmās rakstvietas, lai neaizmirstu to, ko esi iemācījies.

4. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, zem šīs dienas
uzdevumiem, ieraksti:

Es izstudēju Vēstules ebrejiem 12. nodaļu – Jēkaba v. 1. nodaļu un pabeidzu šo stundu
(datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu skolotāju:
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29. DAĻA: 1. DIENA

Jēkaba v. 2.–3. nodaļa
Ievads
Apustulis Jēkabs iedrošināja svētos sniegties pretī apspiestajiem un nomāktajiem
un mācīja, ka patiesiem Jēzus Kristus sekotājiem nevajag bagātos vērtēt augstāk kā
nabagos. Viņš arī mācīja par saistību starp ticību un darbiem, un viņš mācīja
svētajiem, cik svarīgi ir kontrolēt savu valodu. Pēc tam viņš pasaules gudrību
pretnostatīja tai gudrībai, kas nāk no Dieva.

Jēkaba v. 2:1–13
Jēkabs māca Kristus sekotājiem neizrādīt īpašu labvēlību bagātniekiem
Padomā par kādu reizi, kad tu pret kādu esi izturējies labāk nekā pret citiem, jo šis
cilvēks bija populārs, valkāja modernas drēbes, bija no turīgas vai ietekmīgas
ģimenes vai kāda cita pieņemta iemesla dēļ.

1. Savā studiju dienasgrāmatā īsi uzraksti par savu pieredzi un savām
sajūtām, apdomājot to. Atbildi uz šādu jautājumu: „Kāpēc cilvēki

dažreiz kādam izrāda īpašu labvēlību?”

Izlasi Džozefa Smita veikto Jēkaba v. 2:1 tulkojumu (Svēto Rakstu ceļvedī),
meklējot, ko Jēkabs rakstīja par cilvēku „šķirošanu”. Cilvēku „šķirošana” nozīmē —
parādīt lielāku labvēlību kādam cilvēkam vai cilvēku grupai vai izturēties pret
viņiem atšķirīgi viņu apstākļu vai īpatnību dēļ.

Izlasi Jēkaba v. 2:2–4, meklējot, kādu piemēru Jēkabs sniedza par situāciju, kurā
svētajiem nevajadzētu izrādīt lielāku labvēlību kādam cilvēkam vairāk nekā citam.

Padomā par situācijām mūsdienās, kurās cilvēki slikti izturas pret citiem viņu
apstākļu vai īpatnību dēļ.

Saskaņā ar Jēkaba v. 2:5–7, Jēkabs norāja svētos, kas nicināja nabagos. Viņš tiem
atgādināja, ka Dievs ir izredzējis nabagos, kuri ir bagāti ticībā, un ka bagātie ir
apspieduši nabagos un zaimojuši To Kungu.

Izlasi Jēkaba v. 2:8, pievēršot uzmanību tam, ko Jēkabs atgādināja svētajiem darīt,
lai palīdzētu viņiem novērst nevienlīdzīgu izturēšanos.

Kāpēc, tavuprāt, šis bauslis tiek nosaukts par „ķēnišķīgo likumu” (Jēkaba v. 2:8)?
____________________

Prezidents Merions G. Romnijs, Augstākā prezidija loceklis, mācīja par šo Jēkaba
mācību un attiecināja to uz gavēņa ziedojumiem:

„Mums ir jāmīl savi tuvākie kā sevi pašu. Glābējs minēja šo likumu kā otro —
uzreiz pēc mīlestības pret Dievu [skat. Mateja 22:37, 39]. …

Kad mēs maksājam savus gavēņa ziedojumus, mums tas jādara, paturot prātā
ķēnišķīgo likumu. …
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Rūpes par nabagiem un invalīdiem, un tiem, kam ir nepieciešama mūsu palīdzība, ir galvenais
nolūks un bezierunu prasība, lai izpildītu ķēnišķīgo likumu — mīlēt savus tuvākos kā sevi pašu”
(„The Royal Law of Love”, Ensign, 1978. g. maijs, 95. lpp.).

Pamatojoties uz to, ko Jēkabs māca šajos pantos, pabeidz šo principu: Uzticīgie
Jēzus Kristus mācekļi ____________________.

2. Pieraksti šo principu savā studiju dienasgrāmatā. Pēc tam atbildi uz
šādiem jautājumiem:

a. Kā Glābējs bija paraugs tam, kā mīlēt citus, neskatoties uz viņu apstākļiem?

b. Vai pazīsti kādu cilvēku, kurš cenšas mīlēt visus cilvēkus — neatkarīgi no
apstākļiem? Ko šis cilvēks dara, lai parādītu, ka viņš vai viņa mīl visus
cilvēkus — neatkarīgi no viņu apstākļiem?

Apdomā, kā tu izturies pret citiem. Meklē iespējas sekot Glābēja piemēram, mīlot
citus cilvēkus — neatkarīgi no viņu apstākļiem.

Iedomājies, ka pēc tam, kad esi dzirdējis Jēkaba mācības par to, ka ir jāmīl visi
cilvēki, tu dzirdi kādu sakām, ka tas nav nekas būtisks, ja mēs izrādām kādam
lielāku labvēlību, tajā pašā laikā darot pāri citiem. Šis cilvēks arī saka, ka ir daudz
sliktākas lietas, ko mēs varētu pastrādāt.

Izlasi Jēkaba v. 2:9–10, pievēršot uzmanību tam, kāpēc tā ir nopietna lieta —
nemīlēt visus cilvēkus neatkarīgi no viņu apstākļiem.

Baušļu ir daudz, un jebkura baušļa pārkāpšana nozīmē, ka mēs esam pārkāpuši
Dieva likumu, kļuvuši netīri un nevaram dzīvot kopā ar Dievu. Tas ir tā, it kā mēs
būtu „[noziegušies] pret visiem” baušļiem (Jēkaba v. 2:10), jo sekas ir tādas pašas:
nošķirtība no Dieva (skat. 1. Nefija 10:21).

No šiem pantiem mēs varam mācīties šādu doktrīnu: Pat ja mēs pārkāpjam tikai
vienu bausli, mēs kļūstam vainīgi Dieva priekšā.

Tomēr, kaut arī mūsu nepaklausība padara mūs netīrus, mums aizvien var būt
cerība. Prezidents Dīters F. Uhtdorfs, Augstākā prezidija loceklis, mācīja par to, kā
mēs atkal varam kļūt tīri:

„Dieva labvēlība ir mūsu dižā un mūžīgā cerība.

Caur Jēzus Kristus upuri žēlastības iecere apmierina taisnības prasības [skat.
Almas 42:15] „un dod cilvēkiem iespēju, lai tiem varētu būt ticība grēku
nožēlošanai” [Almas 34:15].

Mūsu grēki, lai arī tie būtu kā purpurs, var atkal kļūt balti kā sniegs [skat. Jesajas
1:18]. Pateicoties tam, ka mūsu mīļotais Glābējs „Sevi pašu ir nodevis par

atpirkuma maksu par visiem” [1. Timotejam 2:6], mums ir nodrošināta ieeja Viņa mūžīgajā
valstībā [skat. 2. Pētera 1:11].

Vārti ir atslēgti!” („Labvēlības dāvana” (vispārējās konferences runa), Ensign vai Liahona,
2015. g. maijs, 108. lpp.)
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Kas mums ir jādara, lai mēs kļūtu tīri caur Jēzus Kristus veikto Izpirkšanu un varētu
ieiet Tā Kunga valstībā?

Savu vājību pārvarēšana un kļūšana tīriem caur Glābēja īstenoto Izpirkšanu ir
process, kurā mēs cenšamies kļūt labāki ar katru dienu. Kļūšanai līdzīgiem
Glābējam vajadzētu būt mūsu meklējumiem visa mūža garumā.

Jēkaba v. 2:11 ietverts piemērs Jēkaba mācībai 10. pantā, uzsverot, ka jebkura Dieva
baušļa pārkāpšana padara mūs par grēciniekiem. Jēkaba v. 2:12–13 viņš mudināja
ticīgos izrādīt žēlastību attiecībās ar cilvēkiem: ja viņi izturas pret citiem bez
žēlastības, tad arī viņi tiks tiesāti bez žēlastības.

Jēkaba v. 2:14–26
Jēkabs māca par to, kādu lomu spēlē ticība un darbi mūsu pestīšanā
Cilvēkiem var būt dažāda izpratne par vārdu ticība. Dažiem tas varētu nozīmēt
pārliecību par kaut ko, kamēr citi to lieto, lai raksturotu rīcību. Jēkaba v. 2:14–26
mēs uzzinām, kā Jēkabs izlaboja nepatiesus pieņēmumus par ticību.

Izlasi Jēkaba v. 2:14, pievēršot uzmanību tam, ko Jēkabs vaicāja svētajiem par ticību.

Šajā kontekstā Jēkabs lietoja vārdu darbi atšķirīgi no tā, kā to lietoja Pāvils. Kad
Pāvils lietoja vārdu darbi, viņš runāja par Mozus likuma darbiem. Kad Jēkabs lietoja
vārdu darbi, viņš runāja par ziedošanos un taisnīgiem darbiem.

Izlasi Jēkaba v. 2:17–18, meklējot, ko Jēkabs mācīja par ticību. (Jēkaba v. 2:17–18 ir
prasmīgi pārzināmā rakstvieta. Tu vari to atzīmēt īpašā veidā, lai turpmāk viegli
varētu atrast.)

Ko, tavuprāt, nozīmē frāze: „Ticība, ja tai nav darbu, tā ir pati par sevi nedzīva”
(17. pants)?

No šiem pantiem mēs mācāmies: patiesa ticība Jēzum Kristum izpaužas mūsu
taisnīgajos darbos.

Pārdomā savu rīcību iepriekšējās nedēļas laikā. Vai daudzi no šiem darbiem
parādīja, ka tev ir patiesa ticība Jēzum Kristum? Vai kādam cilvēkam būtu viegli
atpazīt, ka tev ir patiesa ticība Jēzum Kristum?

Prasmīgi pārzināmā rakstvieta — Jēkaba v. 2:17–18
3. Izlasi Jēkaba v. 2:17 dažas reizes un tad pamēģini to noskaitīt no

galvas. To pašu dari ar Jēkaba v. 2:18. Pārbaudi sevi, ierakstot šos
abus pantus pēc atmiņas savā studiju dienasgrāmatā.
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Jēkaba v. 3. nodaļa
Jēkabs māca svētajiem, cik svarīgi ir kontrolēt savu valodu
Iztēlojies, ka tiek izspiesta visa
zobupasta no tūbiņas. Tagad iztēlojies,
ka centies ielikt visu zobupastu
atpakaļ tubiņā.

Kā šo zobupastu var salīdzināt ar
vārdiem, ko mēs runājam?
____________________

Vai tu kādreiz esi pateicis ko tādu, ko
vēlāk esi nožēlojis? Studējot Jēkaba v. 3:1–12, meklē patiesas mācības, kas tev
palīdzēs gūt vadību vārdu, kurus tu saki, izvēlē.

Izlasi Jēkaba v. 3:2–4 un pirmo teikumu no Jēkaba v. 3:5, meklējot, kā Jēkabs
raksturoja tos, kas neaizvaino citus ar savu valodu.

Ievēro 2. pantā, kā Jēkabs mācīja, ka „[neklupt] vārdā” jeb tajā, ko mēs sakām,
norāda uz pašsavaldīšanās līmeni. Frāze „mēs visi daudzējādi klūpam” 2. pantā
nozīmē to, ka mēs visi kļūdāmies, un vārds mēle 5. pantā attiecas uz vārdiem, ko
mēs sakām.

Iemaukti (laužņi) (Jēkaba v. 3:3) ir neliels
metāla gabals, ko liek zirga mutē.
Laužņi ir savienoti ar grožiem, kas
jātniekam ļauj vadīt zirgu. Stūre
(Jēkaba v. 3:4) attiecas uz laivas vai kuģa
stūri, kas cilvēkam palīdz to vadīt vai
pagriezt.

Saskaņā ar Jēkaba teikto, kas zirga
iemauktiem un laivas stūrei ir kopīgs?

Kā tas, ka Jēkabs salīdzina šos
priekšmetus ar mēli jeb vārdiem, ko
mēs runājam, palīdz mums izprast
mūsu vārdu spēku?

Viens no patiesajiem principiem, ko
varam mācīties no šiem pantiem, ir
šāds: ja mēs iemācāmies kontrolēt to,
ko sakām, tam var būt liela ietekme
uz mūsu dzīvi.

Kā kaut kas tik šķietami maznozīmīgs,
kā mācīšanās kontrolēt to, ko mēs
sakām, var ievērojami ietekmēt mūsu dzīvi?

Izlasi pēdējo teikumu Jēkaba v. 3:5 un arī Jēkaba v. 3:6, meklējot, ar ko vēl Jēkabs
salīdzināja mūsu vārdus. Vārds iededzina 5. pantā nozīmē — aizdedzina.
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Padomā, kā mūsu dzīves var tikt „aizdedzinātas” (Jēkaba v. 3:6) jeb pakļautas
riskam, ja neapdomīgi runājam. Kā nelielu izmaiņu veikšana tajā, ko mēs sakām,
var pozitīvi ietekmēt mūsu dzīvi? Kā šādas izmaiņas var ietekmēt citu cilvēku dzīvi?

Kā rakstīts Jēkaba v. 3:8, Jēkabs brīdināja, ka nesavaldīta mēle jeb runa ir kā
nāvējoša inde. Ņem vērā, ka šajā digitālās saziņas un sociālo mediju laikmetā
„indīgi” vai nelaipni vārdi var ātri izplatīties, izpostot cilvēku dzīvi, un tie var
pastāvīgi palikt digitālās pasaules „atmiņā”.

Izlasi Jēkaba v. 3:7–12, meklējot, ar ko vēl Jēkabs salīdzināja mūsu vārdus.

No Jēkaba v. 3:9–10 mēs mācāmies: Dieva sekotāji cenšas pielietot savu valodu
taisnīgos nolūkos, nevis lai izplatītu ļaunu.

Pēc Jēkaba v. 3:2–10 citēšanas elders Džefrijs R. Holands, Divpadsmit apustuļu
kvoruma loceklis, runāja par to, kādiem vajadzētu un kādiem nevajadzētu būt mūsu
vārdiem:

„Acīmredzami, ka Jēkabs nedomāja, ka mūsu mēle vienmēr ir tik grēcīga, nedz
arī, ka viss, ko sakām, ir „pilns nāvējošas indes”. Taču viņš skaidri norāda, ka
vismaz dažas lietas, ko mēs sakām, var būt postošas, pat nāvējoši indīgas, — un
tā ir stindzinoša apsūdzība pēdējo dienu svētajam! Balss, kas izteic sirsnīgu
liecību, izdveš dedzīgu lūgšanu un dzied Ciānas dziesmas, var būt tā pati balss,
kas rāj un kritizē, samulsina un pazemo, rada sāpes un grauj gan paša, gan citu

cilvēku garu. …

Tā, mani brāļi un māsas, šajos ilgajos, mūžīgajos meklējumos — kļūt līdzīgākiem mūsu
Glābējam — pašlaik mēs varam censties būt pilnīgi vīrieši un sievietes [skat. Jēkaba v. 3:2]
vismaz šajā vienā veidā — neaizvainot ar vārdiem jeb, izsakoties pozitīvāk, runāt jaunā mēlē,
eņģeļu mēlē. Mūsu vārdiem, līdzīgi kā mūsu rīcībai, ir jābūt piepildītai ar ticību, cerību un
mīlestību — trim lieliem kristiešu pamatprincipiem, kas šodienas pasaulē ir izmisīgi nepieciešami.
Ar šādiem vārdiem, kas runāti saskaņā ar Gara iedvesmu, asaras var tikt nožāvētas, sirdis var tikt
dziedinātas, dzīves var tikt pacilātas, cerība var atgriezties, uzticība var gūt virsroku” (skat.
„Eņģeļu mēles” (vispārējās konferences runa), Ensign vai Liahona, 2007. g. maijs, 16., 18. lpp.).

Padomā par to, ko tu vari darīt, lai kļūtu kaut nedaudz „pilnīgāks” (Jēkaba v. 3:2),
izvēloties to, ko tu saki.

Centies pilnveidoties
Kad mēs atvēlam laiku tam, lai godīgi izvērtētu, cik labi mēs dzīvojam saskaņā ar kādu evaņģēlija
principu, mēs dodam Svētajam Garam iespēju — palīdzēt mums atskārst, ko darām labi un kā
varam kļūt labāki. Izvērtējot sevi, centies iegūt Svētā Gara vadību un būt pilnīgi godīgs.

„Tam, kā jūs sazināties, jāatspoguļo tas, kas jūs esat kā Dieva dēls vai meita. Tīra un prātīga
valoda liecina par spožu un veselīgu prātu. Runājot labā valodā, kas iedvesmo, rosina un uzslavē
citus, jūs aicināt Garu atrasties savā tuvumā” (Jaunatnes morāles stiprināšanai [brošūra,
2012. g.], 20. lpp.).
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4. Savā studiju dienasgrāmatā atbildi uz jautājumiem:

a. Kad tu esi juties pacilāts vai iedvesmots, pateicoties kāda cita cilvēka
teiktajam?

b. Kad tu esi ticis svētīts, cenšoties ar saviem vārdiem pacilāt vai iedvesmot
citus cilvēkus?

Uz atsevišķas papīra lapas uzraksti mērķi attiecībā par to, ko tu darīsi, lai labāk
kontrolētu to, ko tu saki, un lietotu savus vārdus taisnīgos nolūkos. Noteikti rīkojies
saskaņā ar uzrakstīto.

Kā rakstīts Jēkaba v. 3:13–18, Jēkabs pasaulīgo gudrību pretstatīja tai gudrībai, kas
„nāk no augšienes” (17. pants), jeb gudrībai, kas nāk no Dieva. Pasaulīgā gudrība
vada uz skaudību (16. pants), ķildām (14. pants) jeb strīdiem un jucekli (16. pants),
turpretī gudrība, kas nāk no Dieva, ir „šķīsta” un „pilna žēlastības” (17. pants).

5. Savā studiju dienasgrāmatā, zem šīs dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es izstudēju Jēkaba v. 2.–3. nodaļu un pabeidzu šo stundu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu skolotāju:
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29. DAĻA: 2. DIENA

Jēkaba v. 4.–5. nodaļa
Ievads
Apustulis Jēkabs mācīja svētos pretoties velnam, tuvoties Dievam un pacietīgi
izturēt likstas un bēdas, gaidot Glābēja Otro atnākšanu. Viņš mācīja, ka slimajiem
būtu „[jā]ataicina draudzes vecaj[i]” (Jēkaba v. 5:14), lai tie viņiem kalpotu. Jēkabs
arī mācīja par to, ka ir svarīgi palīdzēt grēciniekiem nožēlot grēkus.

Jēkaba vēstules 4. nodaļa
Jēkabs māca svētos tuvināties Dievam un pretoties velnam
Padomā par kādu tuvu ģimenes locekli vai draugu. Kāpēc tu jūties tuvs šim
cilvēkam?

Kā tu kļuvi tuvs šim cilvēkam? ____________________

Tagad apdomā, cik tuvs tu jūties Dievam. Kā tava dzīve tiks svētīta, ja tev būs tuvas
attiecības ar Dievu?

Studējot Jēkaba v. 4. nodaļu, meklē patiesus principus, kas tev var palīdzēt stiprināt
attiecības ar Dievu.

Kā rakstīts Jēkaba v. 4:1–3, Jēkabs norāja svētos par to, ka viņi padevās pasaulīgām
vēlmēm. Izlasi Jēkaba v. 4:4, meklējot, par kāda veida draudzību Jēkabs brīdināja
svētos. Paskaidrojiet, ka vārds ienaidība nozīmē naidīgums vai naids.

Jēkaba padoms 4. pantā nenozīmē, ka mums vajadzētu izvairīties no draudzības ar
cilvēkiem, kuri nav Baznīcas locekļi. Tā vietā mums vajadzētu izvairīties no pasaules
nepatieso mācību, netaisnīgo vēlmju, standartu un paradumu pieņemšanas un
piekopšanas. Jēkabs mācīja, ka draudzība ar pasauli (pasaulīgumu) padara mūs par
Dieva ienaidniekiem.

Izlasi Jēkaba v. 4:6–8, pievēršot uzmanību tam, ko Jēkabs pamācīja svētos darīt.

Pamatojoties uz to, ko uzzināji no Jēkaba v. 4:8, pabeidz šādu principu: Ja mēs
tuvosimies Dievam, ____________________. Tu vari pasvītrot tos vārdus Jēkaba v.
4:8, kas māca šo principu. Šis princips ir apstiprināts mūsdienu atklāsmē (skat.
M&D 88:63).

1. Savā studiju dienasgrāmatā uzraksti sarakstu ar to, ko tu vari darīt,
lai tuvinātos Dievam.

Viens no veidiem, kā mēs varam tuvināties Dievam, ir ņemt vērā Pāvila
pamācību — „šķīstījiet rokas” un „skaidrojiet sirdis” (Jēkaba v. 4:8). Svētajos
Rakstos minētās rokas varētu attēlot mūsu rīcību un sirdis — mūsu vēlmes.
Apdomā, kā tīras rokas un skaidra sirds var tev palīdzēt tuvināties Dievam.

Izlasi Jēkaba v. 4:9–12, 17, meklējot, kādu vēl padomu Jēkabs deva svētajiem, lai
palīdzētu viņiem tuvināties Dievam. Frāze „jūsu smiekli lai top pārvērsti vaidos”
(9. pantā) attiecināma uz dievišķām skumjām par grēku.

Saskaņā ar Jēkaba v. 4:17, ko Jēkabs mācīja par grēku?
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No Jēkaba v. 4:17 mēs varam mācīties: Ja mēs zinām, kā rīkoties pareizi, bet to
nedarām, tad mēs grēkojam. Tu vari pasvītrot vārdus Jēkaba v. 4:17, kas māca šo
patieso principu.

Kāpēc, tavuprāt, tas ir grēks — zināt, kā būtu rīkoties pareizi, bet izvēlēties to
nedarīt?

Prezidents Džeimss E. Fausts no Augstākā prezidija izskaidroja šo patieso principu.
Vārds bezdarbība šajā kontekstā attiecas uz labajiem darbiem, kas mums būtu
jādara, bet ko mēs atstājam novārtā vai nedarām.

„Es baidos, ka daži no mūsu lielākajiem grēkiem ir bezdarbības grēki. Tas ir
svarīgākais bauslībā, par ko Glābējs sacīja, ka mums to nevajadzētu atstāt bez
ievērības [skat. Mateja 23:23]. Tā ir pārdomāta, gādīga rīcība, kuru mēs
neveicam, un jūtamies vainīgi, ka esam to atstājuši novārtā.

Būdams mazs zēns fermā karstajās un kaltējošās vasarās, atminos savu
vecmāmiņu Mariju Finlinsoni gatavojam mūsu gardās maltītes uz karstas krāsns.

Ikreiz, kad malkas kaste pie krāsns iztukšojās, vecmāmiņa klusībā pacēla kasti un devās ārā uz
ciedru koka malkas kaudzi, to atkal piepildīja un ienesa smagi piekrauto kasti atpakaļ mājā. Es
biju tik neiejūtīgs un ieinteresēts sarunā virtuvē, ka sēdēju un ļāvu savai mīļajai vecmāmiņai
vienai piepildīt virtuves malkas kasti. Man ir kauns par sevi, un šo neizdarību esmu nožēlojis visu
savu dzīvi. Es ceru kādu dienu lūgt viņai piedošanu” („The Weightier Matters of the Law:
Judgment, Mercy, and Faith”, Ensign, 1997. g. nov., 59. lpp.).

2. Savā studiju dienasgrāmatā atbildi uz jautājumiem:

a. Kādi bezdarbības grēki varētu tevi atturēt no tuvināšanās Dievam?

b. Ko tu darīsi, lai tuvinātos Dievam? Apņemies rīkoties saskaņā ar
saņemtajiem pamudinājumiem, kas tev palīdzēs īstenot šo mērķi.

Jēkaba vēstules 5. nodaļa
Jēkabs māca svētos pacietīgi izturēt likstas un bēdas un pamāca slimos aicināt
draudzes vecajus
Jēkaba v. 5:1–6 mēs lasām, ka Jēkabs nosodīja bagātos, kuri ļaunprātīgi izmantoja
savu bagātību un vajāja taisnīgos. Viņš brīdināja par bēdām un sodu, kas tos
sagaidīja.

Izlasi Jēkaba v. 5:7–11, izzinot, kā Jēkabs pamācīja svētos rīkoties likstu laikā, gaidot
uz Jēzus Kristus Otro atnākšanu.

Šie panti parāda saistību starp pārbaudījumiem un pacietību, un to, kā ticīgie,
līdzīgi Ījabam, panes ciešanas un likstas. Ievēro Jēkaba v. 5:10, kādi cilvēki svētajiem
var būt par piemēru pacietīgai likstu un bēdu panešanai.

Mini dažus piemērus no Svētajiem Rakstiem par praviešiem, kuri pacietīgi panesa
grūtības: ____________________

Apdomā, kādu padomu tu sniegtu draugam, kurš saka: „Es jūtos šausmīgi. Jau
vairāk nekā nedēļu esmu slims. Esmu bijis pie ārsta un lietoju medikamentus, taču
joprojām nejūtos labāk. Es vairs nezinu, ko iesākt.”
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Izlasi Jēkaba 5:13–16, meklējot, ko Jēkabs ieteica slimajiem un nomocītajiem darīt.

Elders Dalins H. Oukss no Divpadsmit apustuļu kvoruma mācīja: „Kad elderi
iesvaida slimo un saista iesvaidīšanu, viņi atver debesu logus Tam Kungam pār
nomocīto izliet svētības, kuras Viņš vēlas sniegt” („Slimo dziedināšana”, Ensign
vai Liahona, 2010. g. maijs, 48. lpp.).

Vēlreiz izlasi Jēkaba v. 5:15. Papildus
priesterības spēkam, kas vēl, saskaņā ar
Jēkaba teikto, izglābs vai
izdziedinās slimos?

Viens patiess princips, ko varam
mācīties no Jēkaba 5:14–16, ir šāds: Ar
ticības lūgšanu un priesterības
spēku slimie var tikt dziedināti.

Elders Oukss mācīja par ticības lūgšanu
un priesterības dziedinošo spēku:

„Kad mēs pielietojam neapšaubāmo Dieva priesterības spēku un turam dārgu
Viņa solījumu, ka Viņš dzirdēs ticības lūgšanu un atbildēs uz to, mums vienmēr ir
jāatceras, ka ticība un priesterības dziedinošais spēks nevar dot rezultātu, kas
būtu pretrunā ar Tā gribu, kuram šī priesterība pieder. …

… Pat Tā Kunga kalpi, pielietojot Viņa dievišķo spēku situācijā, kad ir pietiekami
ticības dziedināšanai, nevar dot tādu priesterības svētību, kas liktu slimajam tikt

dziedinātam, ja Tas Kungs nevēlas, lai persona tiktu dziedināta.

Būdami Dieva bērni, zinot Viņa lielo mīlestību un Viņa galīgās zināšanas par to, kas ir vislabākais
mūsu mūžīgajai labklājībai, mēs uzticamies Viņam. Pirmais evaņģēlija princips ir ticība Tam
Kungam, Jēzum Kristum, un ticība nozīmē paļaušanos. Es sajutu šo paļaušanos runā, ko mans
brālēns teica kādas pusaudžu meitenes bērēs, kas bija nomirusi no smagas slimības. Viņš teica
šādus vārdus, kas vispirms mani pārsteidza un tad iedvesmoja: „Es zinu, ka tā bija Tā Kunga
griba, ka viņa nomira. Viņai bija laba medicīniskā aprūpe. Viņa saņēma priesterības svētības.
Viņas vārds bija lūgšanu sarakstā templī. Simtiem lūgšanu tika teiktas par viņas atveseļošanos.
Un es zinu, ka šajā ģimenē ir pietiekami ticības, lai viņa tiktu dziedināta, ja vien tā nebūtu bijusi
Tā Kunga griba — paņemt viņu mājās šajā laikā.” Es sajutu tādu pašu paļāvību vārdos, ko teica
kādas citas lieliskas meitenes tēvs, kuras dzīvību bija paņēmis vēzis viņas pusaudžu gados. Viņš
paziņoja: „Mūsu ģimenes ticība ir Jēzū Kristū, un tā nav atkarīga no laicīgā iznākuma.” Man šīs
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mācības izklausās patiesas. Mēs darām visu, ko varam, lai dziedinātu mums mīļu cilvēku, un tad
uzticamies Tam Kungam, lai arī kāds būtu iznākums” („Slimo dziedināšana”, 50. lpp.).

Kā eldera Ouksa mācības var tev palīdzēt saprast priesterības dziedinošo spēku?
Kādēļ mūsu ticībai un lūgšanām ir jābūt saskaņā ar Dieva gribu? (Skat. Svēto
Rakstu ceļvedis, „Lūgšana”.)

3. Iedomājies, ka kāds no taviem draugiem vai ģimenes locekļiem ir
slims. Savā studiju dienasgrāmatā uzraksti šim cilvēkam vēstuli,

paskaidrojot, ko tu esi mācījies par priesterības dziedinošo spēku. Noteikti
paskaidro, kāpēc ir svarīgi, lai mūsu ticība Jēzum Kristum nebalstītos uz
priesterības svētības iznākumu. Ietver sev pazīstamu cilvēku piemērus, kuri ir
tikuši svētīti caur ticības lūgšanām un priesterības spēku.

Turklāt Jēkabs salīdzināja slimo dziedināšanu ar grēku piedošanu (skat. Jēkaba v.
5:16).

Elders Brūss R. Makonkijs no Divpadsmit apustuļu kvoruma mācīja, ka pazemība
un ticība, kas nepieciešama, lai mēs tiktu fiziski dziedināti, ir tāda pati, kā
pazemība un ticība, kas nepieciešama, lai saņemtu piedošanu: „Ir … svēti brīži,
kuros cilvēkiem tiek dota privilēģija — sasniegt tādas garīgās virsotnes, kur tie
gūst Gara attaisnojošu apstiprinājumu savai uzvedībai un tādējādi saņem
piedošanu par saviem grēkiem. Jēkabs minēja slimo dziedināšanas priekšrakstu

kā vienu no tādiem. … Cilvēks, kurš var saņemt dziedināšanu ar ticību, ziedošanos, taisnīgumu
un personīgo cienīgumu, var arī saņemt attaisnojošu Gara apstiprinājumu par savas dzīves
virzību, un viņa grēki ir piedoti, ko apliecina tas, ka viņš saņem Gara klātbūtni, ko viņš nevarētu
saņemt, ja nebūtu cienīgs” (Mormon Doctrine, 2. izd. [1966. g.], 297.–298. lpp.).

Tomēr tas nenozīmē, ka cilvēks, kurš nav dziedināts pēc priesterības svētības
saņemšanas, nav cienīgs. Visas svētības tiek dotas atbilstoši Dieva pārākajai
izpratnei, un mēs varam sajust Viņa mīlestību un Gara mieru, kas apliecina mūsu
cienīgumu.

Kā pierakstīts Jēkaba v. 5:17–20, Jēkabs atsaucās uz pravieti Eliju kā uz tāda cilvēka
piemēru, kurš izmantoja dedzīgas lūgšanas spēku. Jēkabs arī mudināja svētos
palīdzēt grēciniekiem nožēlot grēkus. Ievēro Jēkaba v. 5:20 svētības, kas ir apsolītas
tiem, kas „[atgriež] grēcinieku no viņa maldu ceļa”.

4. Savā studiju dienasgrāmatā, zem šīs dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es izstudēju Jēkaba vēstules 4.–5. nodaļu un pabeidzu šo stundu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu skolotāju:
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Ievads Pētera
pirmajā vēstulē
Kādēļ studēt šo vēstuli?
Viscaur Pētera pirmajai vēstulei vijas temats par to, ka, pateicoties Jēzus Kristus
veiktajai Izpirkšanai, Glābēja mācekļi var uzticīgi pastāvēt un atbildēt uz ciešanām
un vajāšanām. Katrā Pētera 1. vēstules nodaļā ir aprakstītas grūtības vai ciešanas,
un Pēteris mācīja, ka grūtību pacietīga panešana ir „daudz vērtīgāka nekā … zelts”
un palīdzēs ticīgajiem iegūt savu „dvēseļu pestīšanu” (1. Pētera 1:7, 9). Pēteris arī
atgādināja svētajiem par viņu identitāti — to, ka viņi ir „izredzēta cilts, ķēnišķīgi
priesteri, svēta tauta, Dieva īpašums” (1. Pētera 2:9). Studējot Pētera sniegto
padomu šajā vēstulē, tu vari gūt cerību, iedrošinājumu un spēku, kas varētu tev
palīdzēt tikt galā ar izaicinājumiem.

Kas sarakstīja šo vēstuli?
Šīs vēstules autors ir „Pēteris, Jēzus Kristus apustulis” (1. Pētera 1:1).

„Sākotnēji Pēteris bija pazīstams kā Simeons vai Sīmanis (2. Pēt. 1:1), zvejnieks no
Betsaidas, kas ar savu sievu dzīvoja Kapernaumā. … Pēteris kopā ar savu brāli
Andreju tika aicināti būt par Jēzus Kristus mācekļiem (Mat. 4:18–22; Marka
1:16–18; Lūk. 5:1–11). …

… Tas Kungs izraudzīja [Pēteri], lai viņš turētu valstības atslēgas uz Zemes (Mateja
16:13–18). …

Pēteris bija savu dienu galvenais apustulis” (Svēto Rakstu ceļvedis, „Pēteris”;
scriptures.lds.org).

Pētera raksti parāda viņa izaugsmi no vienkārša zvejnieka līdz varenam apustulim.

Kad un kur šī vēstule tika sarakstīta?
Visticamāk, Pēteris savu pirmo vēstuli sarakstīja laika posmā starp 62. un 64. gadu
m. ē. Viņš rakstīja no „Bābeles” (1. Pēt. 5:13), kas, iespējams, simbolizē Romu.

Ir vispāratzīts, ka Pēteris nomira Romas imperatora Nērona valdīšanas laikā,
visticamāk, pēc 64. g. m. ē., kad Nērons uzsāka vajāt kristiešus (skat. Svēto Rakstu
ceļvedis, „Pēteris”).

Kam un kādēļ šī vēstule tika sarakstīta?
Pēteris veltīja šo vēstuli Baznīcas locekļiem, kuri dzīvoja piecās romiešu provincēs
Mazāzijā, kas atradās mūsdienu Turcijā (skat. 1. Pēt. 1:1). Pēteris uzskatīja savus
lasītājus par Dieva „izredzētajiem” (1. Pēt. 1:2). Viņš rakstīja, lai stiprinātu un
iedrošinātu svētos viņu ticības pārbaudījuma laikā (1. Pēt. 1:7) un sagatavotu viņus
nākamajam „bēdu karstumam” (1. Pēt. 4:12). Pētera vēstījumā viņi tika arī pamācīti,
kā atbildēt uz vajāšanām (skat. 1. Pēt. 2:19–23; 3:14–15; 4:13).

Pētera padoms nāca tieši laikā, jo Baznīcas locekļiem teju sākās pastiprinātu
vajāšanu laiki. Līdz aptuveni 64. g. m. ē., laikā, kad Pēteris rakstīja šo vēstuli, romiešu
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valdība lielākoties pieļāva kristietības pastāvēšanu. Tā gada jūlijā ugunsgrēks
izpostīja lielu daļu Romas, un baumas klīda, ka imperators Nērons pats pavēlēja šī
ugunsgrēka izraisīšanu. Centienos novelt vainu par postu, daži ievērojamākie
romieši apsūdzēja kristiešus ugunsgrēka izraisīšanā. Tas visā Romas impērijā
izraisīja spēcīgu kristiešu vajāšanu. Pēteris norādīja, ka tad, kad svētie „cieš,
kristie[ši] būdam[i]” (1. Pēt. 4:16), viņš var sajust prieku, apzinoties, ka seko Jēzus
Kristus pēdās (skat. 1. Pēt. 2:19–23; 3:15–18; 4:12–19).

Kādas ir šīs vēstules raksturiezīmes?
Grūtību un vajāšanu laikā, kuras šajā laikā piedzīvoja svētie, Pēteris mudināja viņus
vērsties citam pret citu mīlestībā un maigumā (skat. 1. Pēt. 1:22; 3:8–9). Turklāt
1. Pētera 5. nodaļā mēs lasām, ka Pēteris izskaidroja to, kā Baznīcas vadītājiem
vajadzētu stiprināt savas draudzes.

Šī vēstule, iespējams, satur visskaidrākās Bībeles atsauces par garu pasauli un
glābšanas darbu, kas tajā noris. Pēteris īsumā piemin, ka Jēzus Kristus apmeklēja
garu pasauli, lai sludinātu nepaklausīgajiem gariem, kuri dzīvoja Noas dienās (skat.
1. Pēt. 3:18–20). Viņš piebilda, ka evaņģēlijs tika sludināts mirušajiem, lai dotu
aizgājušajiem iespēju — tikt tiesātiem vienlīdzīgos apstākļos ar dzīvajiem (skat.
1. Pēt. 4:5–6). Mūsu evaņģēlija atklāšanas laikmetā prezidents Džozefs F. Smits
pārdomāja 1. Pēt. 3:18–20 un 1. Pēt. 4:6 nozīmi un saņēma atklāsmi, kas
paskaidroja mācības attiecībā par garu pasauli (skat. M&D 138. nod.).

Satura izklāsts
1. Pētera 1:1 – 2:10. Pēteris raksta par nepieciešamību svētajiem augt garīgi, lai
saņemtu mūžības balvas. Pestīšanas apsolījums ir tapis iespējams, pateicoties Jēzus
Kristus dārgajām asinīm. Svētie ir „izredzēta cilts, ķēnišķīgi priesteri, svēta tauta,
Dieva īpašums” (1. Pēt. 2:9), kas ir ieguvuši Dieva žēlastību.

1. Pētera 2:11 – 3:12. Jēzus Kristus mācekļi tiecas cienīt visus cilvēkus un paklausīt
valsts varai un likumiem. Pēteris uzrunā konkrētas svēto grupas: brīvos pilsoņus,
kalpus, sievas un vīrus.

1. Pētera 3:13 – 5:14. Kad svētie cieš no vajāšanām, viņiem jāatceras Jēzus Kristus
priekšzīme, kurš cieta un tad ieguva paaugstināšanu. Jēzus Kristus sludināja
evaņģēliju mirušajiem, lai tie varētu tikt taisnīgi tiesāti. Baznīcas vadītāji seko Jēzus
Kristus piemēram, rūpējoties par Dieva ganāmpulku. Svētajiem ir jāpazemojas un
jānodod savas raizes Dievam.

PĒTERA 1. VĒSTULE
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29. DAĻA: 3. DIENA

1. Pētera 1.–2. nodaļa
Ievads
Apustulis Pēteris rakstīja, lai stiprinātu svēto ticību, kamēr viņi cieta Romas
impērijas radīto vajāšanu dēļ. Viņš uzsvēra, ka viņi ir tikuši izpirkti caur Jēzus
Kristus asinīm, un atgādināja viņiem, īpašiem Dieva ļaudīm, par viņu dievišķo
mantojumu. Viņš pamācīja svētos slavināt Dievu cilvēku starpā un izturēt ciešanas,
kā to darīja Jēzus Kristus.

1. Pētera 1. nodaļa
Pēteris māca svētajiem par viņu iespējamo mantojumu un pārbaudījumu
nepieciešamību

Elders M. Rasels Balards, Divpadsmit apustuļu kvoruma loceklis, teica:
„Apmeklējot Baznīcas locekļus visā pasaulē, es redzu, ka viņi tiek pārbaudīti
ciešanu tīģelī” („Hyrum Smith: Firm As the Pillars of Heaven”, Ensign, 1995. g.
nov., 9. lpp.).

Tīģelis ir trauks, kurā tiek attīrīti metāli
un citas vielas, kas nozīmē, ka tās tiek
uzkarsētas un izkausētas, lai atbrīvotos
no netīrumiem un stiprinātu gala
produktu. Kā teicis elders Balards,
„ciešanu tīģelis” var attiekties uz
izaicinošiem dzīves pārbaudījumiem. Ar
kādiem dažiem pārbaudījumiem vai
„ciešanu tīģeļiem” esi saskāries tu?

Apustulis Pēteris šo vēstuli rakstīja, lai
stiprinātu un iedrošinātu svētos, kad
viņi saskārās ar pārbaudījumiem. Līdz
aptuveni 64. g. m. ē., kad Pēteris
uzrakstīja šo vēstuli, romiešu valdība
lielākoties bija iecietīga pret kristietību.
Tā paša gada jūlijā ugunsgrēks izpostīja
lielu daļu Romas. Daži ievērojami
romieši apsūdzēja kristiešus ugunsgrēka izraisīšanā. Tas visā Romas impērijā
izraisīja spēcīgu kristiešu vajāšanu. Nereti kristiešu vajāšanu īstenoja viņu
kādreizējie draugi un kaimiņi.

Studējot 1. Pētera 1.–2. nodaļu, meklē patiesus principus, kas tev var palīdzēt palikt
uzticīgam savos pārbaudījumos.

1. Pētera 1:1–2 Pēteris uzrunāja svētos romiešu provincēs Mazāzijā (mūsdienu
Turcijā) un atgādināja viņiem, ka viņi ir izraudzīti ļaudis.
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Izlasi 1. Pētera 1:3–5, meklējot, kādas svētības svētajiem tika apsolītas nākotnē. Tu
varētu atzīmēt to, ko atrodi.

Svētajos Rakstos vārdi glābšana un pestīšana bieži vien nozīmē vienu un to pašu.
1. Pētera 1:5 Pēteris runāja par paaugstināšanu jeb mūžīgo dzīvi, kas nozīmē —
dzīvot Dieva klātbūtnē un turpināt ģimenes attiecības (skat. M&D 132:19–20).

Izlasi 1. Pētera 1:6, meklējot, kāda bija svēto atbilde uz šīm nākotnē apsolītajām
svētībām. Ievēro, ka vārds pārbaudījumi attiecas uz ciešanām un kārdinājumiem.

No 1. Pētera 1:3–6 mēs varam mācīties šādu principu: Lai arī mēs pieredzam
grūtības, mēs gūstam prieku Jēzus Kristus veiktajā Izpirkšanā un svētībās,
kuras Dievs mums ir apsolījis.

Pēteris mācīja, ka, neraugoties uz mūsu grūtībām, mēs varam priecāties, jo mums
būs lielas svētības caur Jēzus Kristus veikto Izpirkšanu. Kā tas, ka atceries Kristus
veikto Izpirkšanu, tev var palīdzēt priecāties pat tad, kad tev ir pārbaudījumi?

Izlasi 1. Pētera 1:7–9, meklējot, ko Pēteris mācīja par svēto ticības pārbaudījumu. Tu
vari atzīmēt to, ar ko viņš salīdzināja svēto pārbaudīto ticību.

Ticība, līdzīgi zeltam, ir dārga. Tomēr ticība ir vērtīgāka par zeltu, jo zelts ir iznīcīgs
(1. Pētera 1:7), kamēr ticība Jēzum Kristum ved uz pestīšanu (skat. 1. Pētera 1:9),
kas ir mūžīga. Turklāt zelts tiek attīrīts ar spēcīgu karstumu, un līdzīgi mūsu ticība
un uzskati reizēm tiek izaicināti ar grūtībām, jautājumiem un šaubām. Viens no
patiesajiem principiem, ko varam mācīties no Pētera vārdiem, kas teikti svētajiem, ir
šāds: Mūsu ticība Jēzum Kristum tiek pārbaudīta, mums uzticīgi pārvarot
grūtības.

1. Savā studiju dienasgrāmatā atbildi uz jautājumiem:

a. Ar kādiem pārbaudījumiem pašlaik saskaries tu vai tavi draugi?

b. Kādā ziņā šie pārbaudījumi pārbauda tavu vai viņu ticību?

Izlasi tālāk doto eldera Nīla L. Andersena, Divpadsmit apustuļu kvoruma locekļa,
izteikumu un atzīmē, ko viņš mūs mudināja darīt, kad saskaramies ar savas ticības
pārbaudījumiem:

„Kā palikt „[nelokāmiem un nesatricināmiem]” [Almas 1:25] ticības
pārbaudījuma laikā? Gremdējieties tajā, kas palīdzēja izveidot jūsu ticības kodolu
[pirms pārbaudījuma], — izrādiet ticību Kristum, lūdziet, apdomājiet Rakstus,
nožēlojiet grēkus, turiet baušļus un kalpojiet citiem.

Sastopoties ar ticības pārbaudījumu, — lai ko jūs darītu, neatkāpieties no
Baznīcas! Sevis attālināšana no Dieva valstības ir līdzīga pazemes patvertnes

pamešanai brīdī, kad jūs redzat tuvojamies viesuļvētru” („Jūsu ticības pārbaudījums”, Ensign vai
Liahona, 2012. g. nov., 40. lpp.).

Kāpēc, tavuprāt, ir svarīgi darīt to, ko elders Andersons mūs mudināja darīt, kad
mūsu ticība tiek pārbaudīta? ____________________
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Izlasi 1. Pētera 1:13–17, meklējot, ko Pēteris mudināja svētos darīt, lai uzticīgi
izturētu savus pārbaudījumus. Tu varētu atzīmēt to, ko atrodi. Frāze „apjozuši sava
prāta gurnus” 13. pantā nozīmē — sagatavojušies.

Izlasi 1. Pētera 1:18–21, meklējot papildu patiesos principus, kurus Pēteris mācīja
svētajiem, lai palīdzētu viņiem uzticīgi izturēt pārbaudījumus un neatmestu ticību.

Šajos pantos Pēteris mācīja šādus patiesus principus: Mēs esam pestīti caur Jēzus
Kristus dārgajām asinīm. Pateicoties tam, ka Jēzus Kristus dzīvoja bez grēka,
Viņš varēja Sevi ziedot kā pilnīgu upuri par mums. Jēzus Kristus tika
iepriekšordinēts būt par mūsu Glābēju.

Pravietis Džozefs Smits mācīja: „Mēs visi bijām klāt Debesīs pirmajā organizēšanas
sapulcē un redzējām, kā tika izraudzīts un iecelts Glābējs un kā izveidots glābšanas
plāns, un mēs to pieņēmām” (Baznīcas prezidentu mācības: Džozefs Smits [2010],
207. lpp.).

Kā šo patieso principu atcerēšanās varēja palīdzēt svētajiem uzticīgi izturēt
pārbaudījumus?

2. Padomā, kad tu vai kāds, kuru tu pazīsti, izvēlējās izturēt
pārbaudījumu ar ticību Jēzum Kristum, nevis atmest ticību Viņam.

Savā studiju dienasgrāmatā uzraksti par šo pieredzi un to, kā šajā procesā tika
stiprināta tava vai šī cilvēka ticība Glābējam.

1. Pētera 1:22–25 Pēteris mudināja svētos mīlēt citam citu un atcerēties, ka viņi ir
atdzimuši no Dieva vārda, kas paliek mūžīgi.

1. Pētera 2:1–12
Pēteris uzsver svēto pienākumus
Kā Baznīcas locekļi atšķiras no tiem, kas dzīvo pasaulīgi? Ar kādiem izaicinājumiem
mēs varam saskarties, tāpēc ka esam atšķirīgi? ____________________

Studējot 1. Pētera 2:1–12, meklē principu, kas var stiprināt tavu vēlmi — atšķirties
no pasaules.

Kā pierakstīts 1. Pētera 2:1–8, Pēteris mācīja, ka uzticīgie svētie ir kā dzīvi akmeņi,
kas uzcelti uz Jēzus Kristus stūrakmens, un ka tie, kas nepaklausa Viņam,
apvainojas uz Viņu, jo Viņš neatbalsta viņu nepaklausību.

Izlasi 1. Pētera 2:9–10, pievēršot uzmanību tam, kā Pēteris raksturoja uzticīgos
svētos. Tu varētu atzīmēt tās frāzes, kas tev šķiet nozīmīgas.

Kurš no apzīmējumiem, ko Pēteris deva svētajiem, ir tavs mīļākais apzīmējums?
____________________

Kā

vārdi, kurus Pēteris izmantoja, lai raksturotu svētos 1. Pētera 2:9–10, palīdzēja
viņiem būt drosmīgiem, kad viņi saskārās ar reliģisko vajāšanu?
____________________

Izlasi 1. Pētera 2:11–12, meklējot, ko Pēteris lūdza svētajiem darīt kā Dieva
īpašumam jeb dārgai tautai. Ievēro, ka Pēteris dēvēja svētos par „svešiniekiem” un
„piedzīvotājiem” vai nu tāpēc, ka viņi dzīvoja starp cilvēkiem, kuri savā kultūrā un
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reliģijā atšķīrās no svētajiem, vai arī tāpēc, ka viņi atradās tālu no savām debesu
mājām, uz laiku dzīvojot kā mirstīgie.

Pēteris teica svētajiem, ka viņi var rādīt priekšzīmi apkārtējiem un palīdzēt citiem
cilvēkiem pagodināt Dievu (skat. 1. Pētera 2:12). No 1. Pētera 2:11–12 mēs
mācāmies: Dievs aicina Savus svētos būt nošķirtiem un atšķirīgiem no
pasaules, lai citi varētu redzēt viņu piemēru un godināt Viņu. Tu vari pierakstīt
vai atzīmēt šo principu savos Svētajos Rakstos.

Māsa Elēna S. Daltone, kad viņa bija Jauno sieviešu vispārējā prezidente, teica:
„Ja jūs vēlaties ietekmēt pasauli, jums jāatšķiras no pasaules” („Now Is the Time
to Arise and Shine!” Ensign vai Liahona, 2012. g. maijs, 124. lpp.).

3. Savā studiju dienasgrāmatā atbildi uz jautājumiem:

a. Kā pēdējo dienu svēto jauniešiem tiek lūgts būt nošķirtiem un atšķirīgiem
no pasaules?

b. Kā tava izvēle — būt nošķirtam un atšķirīgam no pasaules — ir pozitīvi
ietekmējusi citus vai palīdzējusi viņus vadīt pie Dieva?

c. Ko tu vari darīt labāk, lai būtu nošķirts un atšķirīgs no pasaules un varētu
būt par piemēru citiem? (Uzraksti mērķi — ko tu plāno darīt, lai būtu par
piemēru citiem.)

1. Pētera 2:13–25
Pēteris pamāca svētos izturēt ciešanas, kā to darīja Glābējs
1. Pētera 2:13–18 Pēteris mācīja svētos pakļauties likumiem un valsts varai, kura pār
tiem valda (tai skaitā romiešu imperatoram, kurš lika viņus spēcīgi vajāt). Viņš
mudināja tos, kuri izcieta grūtības kā kalpi, panest savas ciešanas ar pacietību un
atcerēties, ka Dievs zina par viņiem.

Izlasi 1. Pētera 2:19–20, meklējot Pētera padomu svētajiem par to, kā viņiem
vajadzētu panest ciešanas.

Pēteris mudināja svētos pacietīgi panest savas ciešanas. Izlasi 1. Pētera 2:21–25,
meklējot Pētera aprakstu par to, kā Jēzus Kristus atbildēja uz vajāšanām. Tu varētu
atzīmēt to, ko atrodi.

Saskaņā ar 1. Pētera 2:21, ko Glābēja ciešanas var mums sniegt?
____________________

No Pētera mācībām par pārbaudījumu izturēšanu mēs varam mācīties šādu patiesu
principu: Mēs varam sekot Glābēja piemēram, pacietīgi izturot
pārbaudījumus.

Apdomā, ko tu vari darīt, lai labāk sekotu Jēzus Kristus priekšzīmei, pacietīgi izturot
pārbaudījumus.
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4. Savā studiju dienasgrāmatā, zem šīs dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es izstudēju 1. Pētera 1.–2. nodaļu un pabeidzu šo stundu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu skolotāju:
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29. DAĻA: 4. DIENA

1. Pētera 3.–5. nodaļa
Ievads
Apustulis Pēteris iedrošināja svētos vienmēr būt gataviem liecināt par Jēzu Kristu
un dzīvot taisnīgi, lai viņi varētu kliedēt nepatiesās apsūdzības, kuras tika vērstas
pret viņiem. Viņš mācīja, ka Jēzus Kristus sludināja evaņģēliju garu pasaulē pēc
Savas nāves. Pēteris arī pamācīja Baznīcas elderus (vecajos) rūpēties par Dieva
ganāmo pulku ar tādu pašu gādību, kā to darīja Jēzus Kristus, Augstais Gans.

1. Pētera 3:1–17
Pēteris dod padomu svētajiem — būt vienotiem taisnīgumā un būt gataviem
vienmēr liecināt par Kristu
Izlasi šo prezidenta Tomasa S. Monsona stāstu:

„Mums būs iespējas visas dzīves laikā dalīties savā pārliecībā, kaut arī mēs ne
vienmēr zinām, kad no mums tas tiks prasīts. Tāda izdevība man radās
1957. gadā, kad es strādāju izdevējdarbā un man bija jādodas uz Dalasu,
Teksasas štatā, ko mēdz saukt par „baznīcu pilsētu”, lai uzstātos lietišķā
sanāksmē. Pēc sanāksmes es ar autobusu devos apskatīt pilsētas ievērojamākās
vietas priekšpilsētas rajonos. Braucot garām dažādām baznīcām, autobusa

vadītājs komentēja: „Pa kreisi jūs varat redzēt metodistu baznīcu” vai „Tur pa labi ir katoļu
katedrāle.”

Braucot garām skaistai, no sarkaniem ķieģeļiem celtai ēkai, kas atradās kādā pakalnā, vadītājs
izsaucās: „Tajā ēkā pulcējas mormoņi.” Kāda kundze no autobusa beigām iesaucās: „Vadītāj, vai
jūs varat mums pastāstīt ko vairāk par mormoņiem?”

Autobusa vadītājs pieturēja ceļa malā, apgrieza savu krēslu un atbildēja: „Kundze, viss, ko es
zinu par mormoņiem, — viņi pulcējas tajā sarkano ķieģeļu ēkā. Vai ir kāds šajā autobusā, kurš
kaut ko vairāk zina par mormoņiem?”” („Uzdrošinieties stāvēt vieni” (vispārējās konferences
runa), Ensign vai Liahona, 2011. g. nov., 67. lpp.).

Ja tu būtu bijis šajā autobusā, ko tu būtu darījis vai teicis?

Kādā ziņā šāda pieredze tev varētu būt aizraujoša? Kādā ziņā tā tev varētu būt
izaicinoša? ____________________

Studējot 1. Pētera 3:1–17, meklē principu, kas tev var palīdzēt, sastopoties ar
iespējām dalīties evaņģēlijā ar citiem.

1. Pētera 3:1–11 mēs lasām, ka Pēteris skubināja sievas caur savu taisnīgo uzvedību
palīdzēt neticīgajiem vīriem nākt pie Kristus (skat. Joseph Smith Translation, 1 Peter
3:2). Viņš deva padomu vīriem godāt savas sievas. Vēl viņš deva padomu Baznīcas
locekļiem „[būt] … vienprātīgi[em]” (1. Pētera 3:8) un dzīvot saskaņā ar evaņģēlija
standartiem.

Izlasi 1. Pētera 3:14–16, meklējot, ko Pēteris ieteica svētajiem darīt, kad viņi sastapās
ar cilvēkiem, kas apšaubīja viņu ticību vai vajāja viņus šīs ticības dēļ.
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Vārds aizstāvēties 15. pantā var tikt tulkots arī kā „sniegt atbildi”. Pēteris pamācīja
svētos dalīties savos reliģiskajos uzskatos un aizstāvēt tos. Ievēro arī to, ka Pēteris
ieteica, lai viņi to dara ar lēnprātību un bijību. Lēnprātība nozīmē — maigums,
pazemība un pacietība (skat. Svēto Rakstu ceļvedis, „Lēnprātīgs, lēnprātība”,
scriptures.lds.org). Vārds bijība nozīmē — godbijība vai cieņa.

Viens no principiem, ko varam mācīties no 1. Pētera 3:15, ir šāds: Mums kā Jēzus
Kristus sekotājiem jācenšas vienmēr būt gataviem dalīties savā ticībā un
aizstāvēt to ar lēnprātību un godbijību. Tu vari pierakstīt vai atzīmēt šo principu
savos Svētajos Rakstos — līdzās 1. Pētera 3:15.

Izlasi prezidenta Monsona atlikušo stāsta daļu par viņa pieredzi autobusā:

„Es gaidīju, kad kāds atbildēs. Es paskatījos uz katra cilvēka sejas izteiksmi, lai
redzētu, vai kādam ir vēlēšanās sniegt komentārus. Nekā. Es atskārtu, ka bija
mana kārta darīt to, ko apustulis Pēteris bija ieteicis, proti, „[būt] arvien
[gataviem] aizstāvēties pret ikvienu, kas vaicā par cerības pamatu jūsos”. Es arī
sapratu senas parunas patiesumu: „Kad pienāk laiks pieņemt lēmumu,
gatavošanās laiks ir pagājis.”

Turpmāko 15 minūšu laikā man bija privilēģija dalīties ar pārējiem autobusa pasažieriem savā
liecībā par Baznīcu un mūsu uzskatiem. Es biju pateicīgs par savu liecību un pateicīgs, ka biju
gatavs tajā dalīties” („Uzdrošinieties stāvēt vieni”, 67. lpp.).

1. Savā studiju dienasgrāmatā uzraksti atbildes uz diviem vai visiem
šiem jautājumiem:

a. Ko tu vari darīt, lai vienmēr būtu gatavs dalīties savā ticībā?

b. Kāpēc, tavuprāt, ir svarīgi dalīties savā ticībā ar lēnprātību un godbijību?

c. Kad tu esi dalījies savā ticībā vai liecībā ar citiem?

Padomā par to, kā tu sagatavosies dalīties savā ticībā un aizstāvēt to. Rīkojies
atbilstoši saņemtajiem Gara pamudinājumiem.

1. Pētera 3:18 – 4:19
Jēzus Kristus sludināja evaņģēliju garu pasaulē pēc Savas nāves
Iztēlojies, ka tu esi pilnlaika misionārs. Padomā, kā tu atbildētu kādam, kurš saka:
„Es ticu, ka tas, ko jūs man mācāt, ir patiesība, bet es prātoju par cilvēkiem, kuri
nomira bez iespējas dzirdēt patiesību. Tas šķiet netaisnīgi no Dieva puses — sodīt
viņus vai atturēt viņus no dzīvošanas atkal kopā ar Viņu, ja viņiem nekad nav bijusi
iespēja mācīties par Viņa pestīšanas ieceri.”

Izlasi 1. Pētera 3:18–20, tajā skaitā Svēto Rakstu ceļvedī Džozefa Smita tulkojumu
1. Pētera 3:20. Pēc tam izlasi 1. Pētera 4:5–6, tajā skaitā Svēto Rakstu ceļvedī
Džozefa Smita tulkojumu 1. Pētera 4:6. Lasot meklē, kurās no Pētera sniegtajām
patiesībām tu varētu dalīties ar cilvēku iepriekš minētajā situācijas aprakstā. „Gari
cietumā” 1. Pētera 3:19 attiecas uz tiem, kuri atrodas garu pasaulē un kuri laicīgajā
dzīvē nepieņēma evaņģēliju, vai kuriem nebija iespējas to dzirdēt.
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Prezidents Džozefs F. Smits

Ko mēs mācamies no šiem pantiem par tiem, kuri atrodas garu pasaulē un kuri šajā
dzīvē nepieņēma evaņģēliju, vai kuriem nebija iespējas to pieņemt?

Kad prezidents Džozefs F. Smits
saņēma atklāsmi un vīziju par to, kā
Glābējs apmeklēja garu pasauli, viņš
pārdomāja 1. Pētera 3:18–20 un
1. Pētera 4:6. Šī atklāsme ir pierakstīta
kā Mācības un Derību 138. nodaļa.
Prezidents Smits redzēja Jēzu Kristu
laika posmā starp Viņa nāvi un
augšāmcelšanos, sludinot evaņģēliju
garu pasaulē un personīgi kalpojot
taisnīgajiem gariem. Šinī laikā Jēzus
Kristus organizēja un pilnvaroja
taisnīgos kalpotājus mācīt evaņģēliju
gariem garu cietumā (skat. M&D
138:1–12, 18–19, 27–30).

Kāpēc, saskaņā ar 1. Pētera 4:6,
evaņģēlijs tiek sludināts tiem, kuri
ir miruši?

Viena patiesa mācība, ko mēs varam
apgūt no šī panta, ir šāda: evaņģēlijs tiek sludināts mirušajiem, lai viņiem būtu
tādas pašas iespējas kā tiem, kuri evaņģēliju ir dzirdējuši mirstīgās dzīves
laikā. (Ievēro, ka 1. Pētera 4:6 ir prasmīgi pārzināmā rakstvieta. Tu vari to kaut kā
īpaši atzīmēt, lai turpmāk to viegli varētu atrast.)

2. Pārskati situācijas aprakstu, ko izlasīji šīs sadaļas sākumā. Savā
studiju dienasgrāmatā uzraksti, kā tu izmantotu 1. Pētera 4:6, lai

atbildētu uz personas bažām, par kurām tu lasīji. Apraksti arī savas sajūtas par
to, kā mācība par mirušo pestīšanu parāda Dieva žēlastību un līdzjūtību pret
Saviem bērniem.

1. Pētera 4:7–19 mēs lasām, ka Pēteris mudināja svētos, lai viņiem būtu sirsnīga
mīlestība, jo mīlestība „apklāj” vai novērš lielu daudzumu grēku. Vēl viņš runāja par
nākamo „bēdu karstumu” (1. Pētera 4:12), ko svētajiem vajadzēs izturēt, un viņš arī
mācīja svētajiem priecāties, kad viņi izcieš pārbaudījumus un nievas savas ticības
Jēzum Kristum dēļ.

Prasmīgi pārzināmā rakstvieta — 1. Pētera 4:6
3. Uzraksti vārdus no 1. Pētera 4:6 uz nelielas kartītes vai papīra lapas.

Otrā pusē uzraksti, ko tu vari darīt, lai palīdzētu saviem
priekštečiem, kuri ir pieņēmuši evaņģēliju garu pasaulē un gaida, lai tiktu
atbrīvoti no garu cietuma. Savā studiju dienasgrāmatā pieraksti, kad esi
pabeidzis šo uzdevuma daļu. Nedēļas laikā centies iegaumēt 1. Pētera 4:6,
citējot šo rakstvietu ik rītu un vakaru pirms personīgās lūgšanas. Pārlasi, ko tu
uzrakstīji par to, kā piedalīties glābšanas darbā par saviem priekštečiem.
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1. Pētera 5. nodaļa
Pēteris deva padomu elderiem (Baznīcas vecajiem) rūpēties par Dieva ganāmo pulku
un mudināja svētos palikt stipriem ticībā
Lai palīdzētu sagatavot svētos pārbaudījumiem, ar kuriem viņi saskarsies, apustulis
Pēteris mācīja Baznīcas elderus par viņu kā Baznīcas vadītāju pienākumiem. Izlasi
1. Pētera 5:1–3, pievēršot uzmanību tam, kādu padomu Pēteris deva Baznīcas
elderiem.

„[Ganīt] Dieva ganāmo pulku” (2. pants) nozīmē — rūpēties par Baznīcas
locekļiem un uzraudzīt tos. Pēteris mācīja, ka Baznīcas vadītājiem ir jākalpo
labprātīgi un ar mīlestību, nevis piespiesti vai ar nolūku — gūt atalgojumu. Viņiem
bija jābūt par paraugu Baznīcas locekļiem, nevis „jāvalda” (3. pants) pār viņiem.

Viens no patiesajiem principiem, ko varam mācīties no šiem pantiem, ir šāds:
Baznīcas vadītājiem ir pienākums mīlestībā un ar piemēru rūpēties par Dieva
ganāmpulku un uzraudzīt to.

Izlasi 1. Pētera 5:4, meklējot, kādus vārdus Pēteris izmantoja, norādot uz Glābēju.

Kādas Kristum līdzīgās īpašības un
iezīmes var palīdzēt Baznīcas vadītājiem
uzraudzīt Baznīcas locekļus un rūpēties
par tiem? ____________________

Kā tu esi ticis svētīts, pateicoties kāda
Baznīcas vadītāja Kristum līdzīgajai
mīlestībai vai piemēram?

Ja tu cienīsi Baznīcas vadītājus, kurus
Tas Kungs ir aicinājis, uzticēsies un
sekosi viņiem, viņi palīdzēs pieskatīt
tevi un rūpēties par tevi garīgi.

1. Pētera 5:5–14 Pēteris mācīja svētos
cienīt vecākus cilvēkus, savu zūdīšanos
„mest uz Jēzu Kristu” un palikt stipriem
savā ticībā, neskatoties uz ciešanām.
Pēteris apliecināja viņiem: ja viņi tā
darīs, Dievs pilnveidos un
stiprinās viņus.

4. Savā studiju dienasgrāmatā, zem šīs dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es izstudēju 1. Pētera 3.–5. nodaļu un pabeidzu šo stundu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu skolotāju:
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Ievads Pētera otrajā vēstulē
Kādēļ studēt šo vēstuli?
Pravietis Džozefs Smits teica: „No visiem apustuļiem Pēteris izmantoja viscēlāko
valodu savos rakstos” (History of the Church, 5:392). Būt cēlam nozīmē — domāt
cildenas domas, būt izcili novērtētam un spēt iedvest apbrīnu.

Būdams aculiecinieks Jēzus Kristus apskaidrošanai (skat. 2. Pētera 1:16–18), Pēteris
mudināja savus lasītājus augt savās zināšanās par Glābēju un tiekties iegūt
dievišķās īpašības, lai mums „būtu daļa pie dievišķas dabas” (skat. 2. Pētera 1:4–8).
Viņš apliecināja saviem lasītājiem, ka šī garīgā izaugsme palīdzēs padarīt viņu
„aicināšanu un izredzēšanu stipru” (2. Pētera 1:10). „Pēteris no jauna apliecināja, ka
Tas Kungs nāks no debesīm lielā godībā un tiesās pasauli” (Bible Dictionary, „Peter,
Epistles of”). Studējot Pētera 2. vēstuli, tu vari pieaugt ticībā Jēzum Kristum un
saņemt norādījumus un iedvesmu, kas tev var palīdzēt kļūt līdzīgākam Viņam.

Kas sarakstīja šo vēstuli?
Pētera otrās vēstules autors ir Sīmanis Pēteris, galvenais Jēzus Kristus apustulis
(skat. 2. Pētera 1:1).

Kad un kur šī vēstule tika sarakstīta?
Mums nav zināms, tieši kad un kur šī vēstule tika sarakstīta. Vispārīgi ir pieņemts
uzskatīt, ka Pēteris to sarakstīja Romā pēc vēstules, kura ir pazīstama kā Pētera
1. vēstule, kura, visticamāk, tika uzrakstīta aptuveni m. ē. 64. gadā (skat. Bible
Dictionary, „Peter, Epistles of”).

Kam un kādēļ šī vēstule tika rakstīta?
Pēteris paziņoja, ka viņš rakstīja „tiem, kas mūsu Dieva un Pestītāja, Jēzus Kristus,
taisnībā dabūjuši to pašu dārgo ticību kā mēs” (2. Pētera 1:1). Tas varētu norādīt uz
to, ka auditorija, kurai Pēteris rakstīja, bija tie paši citticībnieku kristieši, kuri
saņēma viņa pirmo vēstuli (skat. 2. Pētera 3:1). 2. Pētera 1:12–15 saturs parāda, ka
Pēteris rakstīja šo vēstuli kā atvadu vēsti tās lasītājiem.

Atšķirībā no Pētera pirmās vēstules, kura palīdzēja svētajiem stāties pretī ārējām
vajāšanām, Pētera otrā vēstule runā par iekšējo atkrišanu, kas apdraudēja Baznīcas
nākotni. Viltus pravieši un mācītāji izplatīja „aplamas [maldīgas] posta mācības,
noliegdami pat To Kungu, kas viņus atpircis” (2. Pētera 2:1). Pēteris rakstīja šo
vēstuli, lai iedrošinātu svētos pieaugt savās zināšanās par To Kungu un padarīt savu
„aicināšanu un izredzēšanu stipru” (2. Pētera 1:10).

Kādas ir šīs vēstules raksturiezīmes?
„Otrā vēstule acīmredzot bija rakstīta tām pašām draudzēm, kā pirmā (3:1). Tā tika
rakstīta ar iespējamību, ka drīzumā autoru gaida nāve (1:14)” (Bible Dictionary,
„Peter, Epistles of”). Šinī vēstulē ir arī ietverti daži no Pētera visspēcīgākajiem
vārdiem un dažas no viņa pēdējām liecībām.

Dominējošā tēma Pētera 2. vēstulē ir tā, ka ir svarīgi iegūt zināšanas par Jēzu Kristu.
Pēteris apsolīja saviem lasītājiem: ja viņi tieksies pēc dievišķām īpašībām un attīstīs
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dievišķo dabu, viņi „netaps kūtri, nedz neauglīgi mūsu Kunga, Jēzus Kristus,
atziņā” (2. Pētera 1:8) un padarīs savu „aicināšanu un izredzēšanu stipru” (2. Pētera
1:10).

Pēteris pretnostatīja patiesas zināšanas par Jēzu Kristu un viltus zināšanas un
mācības, kuras izplatīja atkritēji (skat. 2. Pētera 2. nod.). Šīs vēstules beigās Pēteris
izteica pēdējo uzaicinājumu svētajiem — augt „mūsu Kunga un Pestītāja, Jēzus
Kristus, žēlastībā un atziņā” (2. Pētera 3:18).

Satura izklāsts
2. Pētera 1. nodaļa. Pēteris paskaidro, ka Jēzus Kristus apsolījumi ļauj svētajiem
saņemt „daļu pie dievišķas dabas” (2. Pētera 1:4). Viņš iedrošina viņus padarīt savu
„aicināšanu un izredzēšanu stipru” (2. Pētera 1:10). Pēteris atgādina savu pieredzi
apskaidrošanas kalnā, kad viņš kļuva par liecinieku Jēzus pagodināšanai un
dzirdēja Tēva balsi. Pēteris pavēsta, ka „mums praviešu vārds kļūst jo stiprs”
(2. Pētera 1:19).

2. Pētera 2. nodaļa. Pēteris brīdina Baznīcas locekļus par viltus praviešiem un viltus
mācītājiem, kuri nāks starp viņiem un centīsies novest svētos no ceļa. Šie ļaunie
mācītāji noliegs To Kungu un runās ļaunu par „patiesības ceļu” (2. Pētera 2:2).
Pēteris māca, ka labāk ir nepieņemt evaņģēliju, nekā noslēgt derības un nedzīvot
saskaņā ar tām.

2. Pētera 3. nodaļa. Pēteris apliecina patiesību, ka Kristus nāks Savā paša laikā,
attīrīs zemi ar uguni, iznīcinās ļaunos un izglābs uzcītīgos un uzticīgos. Pēteris
iedrošināja svētos augt „Jēzus Kristus žēlastībā un atziņā” (2. Pētera 3:18).

PĒTERA 2. VĒSTULE
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30. DAĻA: 1. DIENA

Pētera 2. vēstule
Ievads
Apustulis Pēteris mudināja svētos palielināt zināšanas par Jēzu Kristu, cenšoties
kļūt tādiem kā Viņš. Pēteris arī brīdināja, ka viltus pravieši un skolotāji noved
cilvēkus no ceļa. Viņš pravietoja, ka pēdējās dienās bezdievīgie izsmies taisnīgos par
viņu ticību Jēzus Kristus Otrajai atnākšanai. Pēteris mudināja svētos uzcītīgi
sagatavoties Glābēja Otrajai atnākšanai.

Pētera 2. vēst. 1:1–11
Pēteris māca, kā gūt daļu no Jēzus Kristus dievišķās dabas
Padomā par kāda ģimenes locekļa vai drauga, kuru tu apbrīno, rakstura iezīmēm vai
īpašībām. Vai tu tici, ka varētu sevī attīstīt šīs rakstura iezīmes vai īpašības? Ja tu esi
jauna sieviete, padomā par Jauno sieviešu lozungu, kura daļa skan šādi: „Mēs esam
mūsu Debesu Tēva meitas, Viņš mīl mūs, un mēs mīlam Viņu.” Apdomā, kādas
vērtības ietver šis lozungs, it īpaši par dievišķo dabu.

Neatkarīgi no tā, vai esi jauna sieviete vai jauns vīrietis, ko tev nozīmē „dievišķa
daba”? ____________________

Apustulis Pēteris rakstīja šo vēstuli Baznīcas locekļiem, kuri bija ieguvuši ticību
Jēzum Kristum. Saskaņā ar Pētera 2. vēst. 1:1–4, viņš mācīja, ka viņi var „būt daļa
pie dievišķas dabas” (4. pants). Frāze „dievišķa daba” norāda uz Debesu Tēva un
Jēzus Kristus īpašībām.

Izlasi Pētera 2. vēst. 1:5–7, meklējot dažas Tēva un Dēla dievišķās dabas iezīmes.
Zemāk dotajā tabulā uzskaiti, kādas īpašības tu vari atrast šajā rakstvietā. Pēc tam
skalā no 1 līdz 10 novērtē, cik, tavuprāt, uzcītīgi tu centies attīstīt šīs īpašības savā
dzīvē (1 = necenšos attīstīt; 10 = uzcītīgi cenšos attīstīt). Pirmā dievišķā īpašība ir
jau uzskaitīta. Vārds atturība 6. pantā nozīmē paškontroli.

Dievišķās īpašības

Ticība 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Izlasi Pētera 2. vēst. 1:8–11 un sameklē, kādas svētības var gūt tie, kas uzcītīgi attīsta
Debesu Tēva un Jēzus Kristus dievišķās īpašības. Frāze „lai jūsu aicinājums un
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izredzēšana jo stipra paliek” 10. pantā nozīmē, ka mirstībā tev ir dots Dieva
apliecinājums jeb apsolījums, ka tu esi ieguvis mūžīgo dzīvi; Pēteris par to saka, ka
„praviešu vārds jo stiprs kļūst” (Pētera 2. vēst. 1:19).

Pravietis Džozefs Smits mācīja, ka cilvēka aicināšana un izredzēšana ir
nodrošināta pēc tam, kad šis cilvēks ir pierādījis uzticību Tam Kungam: „Pēc tam,
kad cilvēks ir sācis ticēt Kristum, nožēlojis grēkus un ir ticis kristīts savu grēku
atlaišanai, un saņem Svēto Garu (ar roku uzlikšanu), kas ir pirmais Mierinātājs,
tad ļaujiet viņam pazemoties Dieva priekšā, alkstot taisnīguma un dzīvojot pēc
katra Dieva vārda, un Tas Kungs drīz viņam teiks: „Dēls, tev jātop

paaugstinātam.” Kad Tas Kungs ir rūpīgi pārbaudījis viņu un noskaidrojis, ka tas ir nolēmis Viņam
kalpot jebkādu briesmu gadījumā, tad šis cilvēks sapratīs, ka viņa aicināšana un izredzēšana ir
nodrošināta” (no History of the Church, 3:380).

Pētera 2. vēst. 1:12–21
Pēteris liecina par Jēzu Kristu un māca par Rakstiem
Kāpēc, jūsuprāt, daži cilvēki kritizē dažu apustuļu un praviešu vecumu? Kā jūs
atbildētu uz kritiku, ka mūsdienu pravieši un apustuļi ir pārāk veci, lai būtu efektīvi
vadītāji? Turpinot studēt Pētera 2. vēst. 1. nodaļu, pievērs uzmanību patiesajai
mācībai par praviešiem un apustuļiem, kas ir svarīgāka par viņu vecumu.

Saskaņā ar Pētera 2. vēst. 1:12–19, apustulis Pēteris zināja, ka drīz mirs, un tādēļ
viņš dalījās Jēzus Kristus aculiecinieka pieredzē. Savā liecībā viņš pieminēja, ka
„praviešu vārds kļūst jo stiprs” (Pētera 2. vēst. 1:19). Šī frāze „pravieša vārds kļūst jo
stiprs” saprotamāk tiek izskaidrota Mācības un Derību 131:5 kā zināšanas, kuras
cilvēks var saņemt šajā dzīvē caur atklāsmi, ka viņš vai viņa „ir saistīts mūžīgai
dzīvei”. Uz to norāda arī frāze „lai jūsu aicināšana un stiprināšana jo stipra paliek”
(skat. Pētera 2. vēst. 1:10), par kuru tu studēji Pētera 2. vēst. 1. nod. pirmajā daļā.

Izlasi Pētera 2. vēst. 1:20–21, meklējot Pētera mācības par „Dieva cilvēku” jeb
praviešu lomu. Ņem vērā, ka Džozefa Smita veiktais Bībeles tulkojums Pētera
2. vēst. 1:20 skan šādi: „Par visām lietām ievērojiet, ka neviens rakstu pravietojums
nav radies no kāda cilvēka gribas.”

Pamatojoties uz Pētera mācīto, mēs varam atpazīt šādu patiesu mācību: pravieši
saņem Svētos Rakstus caur Svēto Garu. (Tu vari atzīmēt šo patieso principu
savos Svētajos Rakstos.) Svētie Raksti ir „vārdi, gan rakstītie, gan mutvārdu” (Svēto
Rakstu ceļvedis, „Svētie Raksti”, scriptures.lds.org; skat. arī M&D 68:2–4).

Daži Svētie Raksti ir kanonizēti. Kanons nozīmē „atzīts, pilnvarots svēto grāmatu
sakopojums. Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcā kanoniskās grāmatas tiek
sauktas par Baznīcas pamatdarbiem un ietver Veco un Jauno Derību, Mormona
Grāmatu, Mācību un Derības un Dārgo Pērli” (Svēto Rakstu ceļvedis, „Kanons”,
scriptures.lds.org).
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Kad lasīsi eldera Dalina H. Ouksa, Divpadsmit apustuļu kvoruma locekļa,
izteikumu, meklē viņa liecību par to, ka pravieši turpina saņemt Svētos Rakstus:
„Priesterības līnija ir kanāls, caur kuru Dievs ir uzrunājis Savus bērnus caur
Svētajiem Rakstiem senatnē. Tas ir veids, kā Viņš šobrīd uzrunā mūs caur
pašreizējā pravieša, apustuļu un citu iedvesmoto vadītāju mācībām un
padomiem” („Saziņas veidi” (vispārējās konferences runa), Ensign vai Liahona,

2010. g. nov., 84).

Apdomā, cik svarīgi ir zināt, ka Dievs ir izmantojis un vēl joprojām izmanto
praviešus, lai Saviem bērniem atklātu Svētos Rakstus.

1. Atbildi uz jautājumiem savā studiju dienasgrāmatā:

a. Kuras rakstvietas gan no senajiem, gan mūsdienu praviešiem ir ietekmējušas
tavu dzīvi?

b. Kā tu esi bijis svētīts, pateicoties šīm rakstvietām?

Vēlreiz pārdomā eldera Ouksa liecību un raugies pēc iespējām tuvākajās dienās
Gara vadībā liecināt citiem par praviešu patiesumu un par to, cik svarīgi ir saņemt
un studēt Svētos Rakstus.

Pētera 2. vēst. 2. nodaļa
Pēteris brīdina par viltus mācītāju maldiem
Kādēļ cilvēki varētu izvēlēties grēkot, pat ja viņi zina, ka rīkojas nepareizi?
____________________

Pētera 2. vēst. 2. nodaļā mēs lasām, ka apustulis Pēteris brīdināja svētos par ļaudīm,
kas cenšas viņus maldināt. Studējot Pētera 2. vēst. 2. nodaļu, meklē patiesas
mācības, kas var tev palīdzēt atpazīt un izvairīties no maldiem, kas vedina grēkot.

Izlasi Pētera 2. vēst. 2:1–3, meklējot Pētera brīdinājumus par to, kas centīsies
maldināt svētos. „Posta mācības” (Pētera 2. vēst. 2:1) ir viltus un iznīcinošas
mācības.

Viena patiesa mācība, ko mēs varam apgūt no šiem pantiem, ir šāda: viltus
mācītāji cenšas mūs maldināt.

Izlasi šo eldera M. Rasela Balarda, Divpadsmit apustuļu kvorums, izteikumu,
meklējot, ko šodien māca viltus mācītāji, lai mūs maldinātu:

„Viltus pravieši un viltus mācītāji ir tie, kuri sludina, ka pravietis Džozefs Smits
bija divkosīgs krāpnieks; viņi apstrīd Pirmās vīzijas patiesumu. Viņi paziņo, ka
Mormona Grāmata un citi oficiālie Baznīcas Svētie Raksti nav seni Svēto Rakstu
pieraksti. Viņi arī cenšas pārdefinēt Dievības patieso dabu, un viņi noliedz, ka
Dievs ir devis un turpina sniegt atklāsmi šodien Viņa ieceltajiem un atbalstītajiem
praviešiem.

Viltus pravieši un viltus skolotāji ir tie, kas augstprātīgi mēģina veidot jaunu Svēto Rakstu
interpretāciju, lai parādītu, ka šos svētos tekstus nevajadzētu lasīt kā Dieva vārdus Saviem
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bērniem, bet gan tikai kā neiedvesmotu vīru izteikumus, kurus ierobežo viņu pašu aizspriedumi
un kultūras uzskati. Tādējādi viņi apgalvo, ka Svētajiem Rakstiem nepieciešama jauna
interpretācija un ka viņi ir vienīgie, kas var to darīt.

Iespējams, visvairāk nopeļot, viņi noliedz Kristus Augšāmcelšanos un Izpirkšanu, strīdoties par to,
ka neviens Dievs mūs nevar izglābt. Viņi noliedz nepieciešamību pēc Glābēja. Īsāk sakot, šie
nopēlēji cenšas interpretēt Baznīcas mācības, lai pielāgotu tās saviem aizspriedumainajiem
uzskatiem un lai šajā procesā noliegtu Kristu un Viņa mesiānisko lomu.

Viltus pravieši un skolotāji ir arī tie, kuri mēģina izmainīt Dieva dotās un uz Svētajiem Rakstiem
balstītās mācības, kas aizsargā laulības svētumu, ģimenes dievišķo dabu un būtiskāko —
personiskās morāles doktrīnu. Viņi aizstāv morāles pārdefinēšanu, lai attaisnotu netiklību,
laulības pārkāpšanu un homoseksuālas attiecības. Daži atklāti aizstāv tā saukto viendzimuma
laulību legalizāciju” („Beware of False Prophets and False Teachers”, Ensign, 1999. g. nov.,
63.–64. lpp.).

Apdomā situācijas, kurās esi saskāries ar viltus skolotāju mācībām vai vēstījumiem.
Kāpēc ir noderīgi apzināties viltus skolotāju vēstījumus un mācības?

Pētera 2. vēst. 2:4–17 mēs lasām vairākus piemērus tam, kas notika ar cilvēkiem,
kuri pagātnē sekojuši viltus skolotājiem, tajā skaitā tiem, kas pirmsmirstīgajā dzīvē
sekoja Sātanam, ļaudis, kas dzīvoja Noas dienās, un Sodomas un Gomoras
iedzīvotājus. Pēteris arī minēja piemērus cilvēkiem, kurus neietekmēja viltus
skolotāji, piemēram, Noa un Lats. Pēc tam Pēteris raksturoja viltus skolotāju
ļaunprātīgo uzvedību.
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Kā zvejnieks ķer zivis?
____________________

Zvejnieka tehnika zivju ķeršanai ir
pielīdzināma viltus skolotāju rīcībai.
Izlasi Pētera 2. vēst. 2:18–19, meklējot,
kā viltus skolotāji vilina svētos sekot
viņu mācībām.

Kā viltus praviešu un skolotāju mācības
ir pielīdzināmas zvejas ēsmai jeb
uzkodai?

Pētera 2. vēst. 2:19 mēs mācāmies, ka
viltus skolotāji apsola brīvību. Citiem
vārdiem — viņi māca, ka grēks, nevis
paklausība baušļiem sniedz lielāku
brīvību.

No šiem pantiem mēs varam mācīties,
ka viltus skolotāji cenšas mūs
maldināt, lai mēs noticētu, ka grēks
dod lielāku brīvību.

Vēlreiz izlasi 19. pantu, meklējot, kas
notiek ar ļaudīm, kurus pieveic viltus
mācības un grēks.

2. Savā Svēto Rakstu
studiju dienasgrāmatā

uzraksti vienu vai divus piemērus
viltus mācībām, kas it kā veicina
brīvību, bet patiesībā noved gūstā.

Izlasi Pētera 2.vēst. 2:20–22, meklējot
Pētera mācības par tiem, kas atgriežas
pie grēka pēc tam, kad atbrīvojušies
no tā.

3. Savā studiju dienasgrāmatā atbildi uz jautājumiem:

a. Kāpēc, tavuprāt, tie, kas „pasaules gānekļiem mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus
Kristus atziņā izbēguši” (Pētera 2. vēst. 2:20), var just kārdinājumu —
atgriezties savos grēcīgajos ceļos?

b. Kādu padomu tu dotu, lai kādam palīdzētu palikt uzticīgam Jēzum Kristum
un Viņa evaņģēlijam, nevis atgriezties pie iepriekšējiem grēkiem?

Pētera 2. vēst. 3. nodaļa
Pēteris liecina par Jēzus Kristus Otro atnākšanu
Kad apustulis Pēteris pabeidza savu vēstuli, iespējams, vienu no pēdējām
rakstītajām vēstulēm, viņš atgādināja svētajiem par Jēzus Kristus Otro atnākšanu
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un mācīja, kā tai sagatavoties. Saskaņā ar Pētera 2. vēst. 3:1–9, viņš mācīja, ka
pēdējās dienās daži cilvēki ņirgāsies un izsmies tos, kas tic Otrajai atnākšanai.

Izlasi Pētera 2. vēst. 3:10–14, meklējot Pētera mācības par Otro atnākšanu. Vārds
dzīvē 11. pantā norāda uz rīcību jeb uzvedību, un „pasteidzinot” 12. pantā
nozīmē — dedzīgi kaut ko vēlēties.

Kādu padomu Pēteris deva svētajiem, lai sagatavotos Glābēja Otrajai atnākšanai?

Frāze „neaptraipītus un nevainojamus” 14. pantā nozīmē — būt tīram no grēka.
Tie, kas ir tīri no grēka, ir bijuši attaisnoti Dieva priekšā jeb atjaunojuši harmoniju
un līdzsvaru ar Viņu, un tad, kad Glābējs nāks, Viņš būs ar viņiem mierā. No Pētera
mācībām mēs mācāmies, ka mēs varam sagatavoties Glābēja Otrajai
atnākšanai, dzīvojot dievišķi un dedzīgi gaidot Viņa ierašanos. Tu vari
uzrakstīt šo principu savos Svētajos Rakstos, līdzās Pētera 2. vēst. 3:11–14.

Ko mēs varētu darīt, lai dzīvotu dievišķi, dedzīgi gaidot Otro atnākšanu?

Pētera 2. vēst. 3:15–18 mēs lasām, ka Pēteris atzina, ka dažas Pāvila mācības ir grūti
saprast. Vēl viņš brīdināja par krišanu bezdievībā. Viņš aicināja svētos „augt mūsu
Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus žēlastībā un atziņā” (Pētera 2. vēst. 3:18).

4. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, zem šīs dienas
uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju Pētera 2. vēstuli un pabeidzu to (datums).

Papildus jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu skolotāju:
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Ievads Jāņa pirmajā vēstulē
Kādēļ studēt šo grāmatu?
Šajā vēstulē apustulis Jānis runāja par atkritušo Baznīcas locekļu pieaugošo ietekmi
uz baznīcu. Viņš brīdināja svētos izvairīties no tumsas ietekmes un palikt drošībā
evaņģēlija gaismā. Jāņa 1. vēstules studēšana tev var palīdzēt labāk atšķirt viltus
mācības par Jēzu Kristu, un sekošana Jāņa padomam tev var palīdzēt saglabāt
sadraudzību ar To Kungu, kad dzīvo patiesībā. Turklāt, šīs grāmatas studēšana tev
var palīdzēt izprast lielo mīlestību, ko Debesu Tēvs izjūt pret katru no Viņa bērniem
un ko Viņš izrādīja, ziedojot Savu Dēlu, Jēzu Kristu, visu cilvēku labā.

Kas sarakstīja šo grāmatu?
„Kaut arī šo trīs vēstuļu autors nemin sevi vārdā, valoda tik ļoti atgādina apustuli
Jāni, ka tiek uzskatīts, ka viņš ir sarakstījis visas trīs vēstules” (Svēto Rakstu
ceļvedis, „Jānis, Cebedeja dēls, Jāņa vēstules”). Jāņa vēstuļu autors bija Glābēja
augšāmcelšanās liecinieks, kas pilnīgi noteikti bija attiecināms uz apustuli Jāni
(skat. 1. Jāņa v. 1:1–4; 4:14).

Kad un kur tā tika sarakstīta?
Nav precīzi zināms, kad un kur tika sarakstīta Jāņa pirmā vēstule. Visticamāk, tā
tika sarakstīta pirmā gadsimta otrajā pusē m.ē.

Kaut arī lielāko daļu savas jaunības Jānis pavadīja Palestīnā, pēc Jeruzālemes un tās
tempļa izpostīšanas 70. gadā m.ē., kristiešiem un jūdiem šī teritorija bija naidīga.
Tiek uzskatīts, ka Jānis pameta Palestīnu, lai dzīvotu Efezā savos brieduma gados. Ja
tas tā bija, tad Jānis šo vēstuli, iespējams, uzrakstīja Efezā apmēram 70. līdz 100. g.
m.ē.

Kam un kādēļ tā tika sarakstīta?
Jāņa 1. vēstulē nav norādīts, kam tieši tā tika adresēta, bet no rakstītā var secināt, ka
Jānis rakstīja ticīgajiem (skat. 1. Jāņa 1:3–4; 2:12–14), iespējams, Āzijā (mūsdienu
Turcijā), kur, kā norāda daži vēstures avoti, Jānis, iespējams, dzīvoja un kalpoja mūsu
ēras pirmā gadsimta otrajā pusē.

Šajā laikā viltus skolotāji šajā reģionā starp svētajiem bija radījuši šķelšanos (skat.
1. Jāņa v. 2:18–19, 22, 26; 4:1), un Baznīcā pieauga atkrišana. Īpašu popularitāti
guva filozofiskās domāšanas novirziens — docetisms. Docetisms bija daļa no
lielākas kustības, kas bija pazīstama kā gnosticisms. Daudzos gnosticisma
novirzienos tika mācīts, ka gars ir labs un matērija, tostarp fiziskais ķermenis,
ir ļauns.

Gnosticisma sekotāji ticēja, ka glābšanu varēja iegūt nevis tiekot atbrīvotiem no
grēka, bet gan atbrīvojot garu no matērijas, no fiziskā ķermeņa. Viņi arī ticēja, ka
glābšanu varēja iegūt caur īpašām zināšanām (gnosis), nevis caur ticību Jēzum
Kristum.

Docetisms ir cēlies no grieķu vārda dokeō, kas nozīmē „šķist” vai „likties.” Docetisma
sekotāji tik pārmērīgi akcentēja Jēzus garīgo dabu, ka noraidīja domu, ka Viņš
ieradās uz Zemes miesā. Viņi ticēja, ka Dievs ir neredzams, nemirstīgs, visu zinošs
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un nemateriāls, un uzskatīja fizisko pasauli un fizisko ķermeni par samaitātu un
ļaunu. Tādēļ viņi ticēja: tā kā Jēzus bija dievišķais Tēva Dēls, viņš nevarēja tikt
pakļauts cilvēciskajiem ierobežojumiem. Pēc viņu domām, Jēzus Kristus
nepiedzima miesā un Viņš neieguva taustāmu ķermeni, neasiņoja, necieta,
nenomira vai neatgriezās no mirušajiem augšāmceltā ķermenī, — Viņš to paveica
tikai šķietami.

Lai arī apustulis Jānis savā 1. vēstulē atspēkoja šīs viltus mācības, tās turpināja
pastāvēt un nostiprinājās starp Baznīcas locekļiem. Šīs un citas viltus mācības
sekmēja Lielo atkrišanu.

Kādas ir šīs grāmatas īpatnējās iezīmes?
Kā viens no sākotnējiem Jēzus Kristus apustuļiem, Jānis bija augšāmceltā Glābēja
īpašais liecinieks. Jānis iesāka šo vēstuli, paziņojot, ka viņš personīgi ir redzējis,
dzirdējis un pieskāries Jēzum Kristum. Izvēršot šo savu personīgo liecību, Jānis
aicināja savus lasītājus uz „sadraudzību … ar Tēvu un Viņa Dēlu — Jēzu Kristu”
(1. Jāņa v. 1:3). Jāņa pirmās vēstules galvenā tēma ir mīlestība. Jānis uzsvēra, ka tie,
kas saka, ka mīl Dievu, bet nemīl apkārtējos, ir meļi (skat. 1. Jāņa v. 4:20–21).

Satura izklāsts
Jāņa 1. vēstules 1.–3. nodaļa. Jānis māca, ka paklausībā mēs varam iepazīt Dievu,
būt sadraudzībā ar Viņu un kļūt Viņam līdzīgi. Pēdējās dienās parādīsies antikristi.
Glābēja mīlestība pret mums izpaužas Viņa izpērkošajā upurī.

Jāņa 1. vēstules 4.–5. nodaļa. Jānis mudina svētos izvērtēt, vai skolotājs ir no
Dieva. Dievs ir mīlestība, un, pateicoties Viņa dižajai mīlestībai pret mums, Viņš
sūtīja Savu Dēlu, lai izciestu par mums. Tie, kas mīl Dievu, ievēros Viņa baušļus.
Tie, kas tic Jēzum Kristum un ir piedzimuši no Dieva, uzvarēs pasauli.

JĀŅA 1. VĒSTULE
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30. DAĻA: 2. DIENA

Jāņa 1. vēstule
Ievads
Apustulis Jānis aicināja Baznīcas locekļus uz sadraudzību ar Tēvu un Viņa Dēlu,
Jēzu Kristu. Viņš uzsvēra to, cik svarīgi ir ievērot Dieva baušļus, tādā veidā izrādot
Viņam mūsu mīlestību. Jānis atgādināja Baznīcas locekļiem mīlēt citam citu.

Jāņa 1. vēstule
Jānis paskaidro to, cik svarīgi ir ievērot baušļus un mīlēt citam citu

1. Savā studiju dienasgrāmatā ieraksti vārdu atkrišana un tā definīciju.
Ja tev ir nepieciešama palīdzība, izmanto Svēto Rakstu ceļvedi, vai

arī šīs studiju rokasgrāmatas sākumā atrodamo sadaļu — Pamatdoktrīnas.

Apustulis Jānis sarakstīja šo vēstuli laikā, kad Baznīcai draudēja atkrišana. Viņš
brīdināja svētos par antikristiem (skat. 1. Jāņa v. 2:18–26; 4:3). Antikrists ir „katrs
vai jebkas, kas izliekas par patieso glābšanas ieceres evaņģēlija nesēju un kas atklāti
vai slepeni pretojas Kristum” un Viņa izraudzīto kalpu pilnvarām un mācībām
(Svēto Rakstu ceļvedis, „Antikrists” , scriptures.lds.org). Vairāki antikristi Jāņa
dienās mācīja, ka Jēzum Kristum nebija miesīga ķermeņa, dzīvojot uz Zemes, bet
ka Viņš tikai izskatījās pēc miesīgas būtnes.

Izlasi Jāņa v. 1:1–4, meklējot, par ko Jānis liecināja, lai atspēkotu šo viltus mācību.
Ievēro, ka izteiciens „dzīvības vārds” 1. pantā atsaucas uz Jēzu Kristu.

Ievēro, ka 3.–4. pantā Jānis vēlas, lai svētajiem būtu sadraudzība ar Baznīcas
vadītājiem, kas ir vienotībā ar Debesu Tēvu un Jēzu Kristu. Viņš arī vēlējās, lai viņi
izjustu prieka pilnību. Viens princips, ko mēs varam mācīties no šiem pantiem: ja
mēs pieņemam un sekojam praviešu un apustuļu mācībām, mums var būt
sadraudzība ar Tēvu un Dēlu.

Būt sadraudzībā nozīmē — baudīt uzticības, draudzības, saskarsmes un vienotības
pilnas attiecības. Padomā par vīriem, kas kalpo Augstākajā prezidijā un Divpadsmit
apustuļu kvorumā. Kā sekošana praviešu un apustuļu mācībām mums palīdz būt
sadraudzībā ar mūsu Debesu Tēvu un Viņa Dēlu, Jēzu Kristu?

Izlasi 1. Jāņa v. 1:5–6, meklējot, kas mums var liegt baudīt sadraudzību ar mūsu
Debesu Tēvu.

Viena no svarīgākajām tēmām Jāņa rakstos ir atrodama 1. Jāņa v. 1:5 — Jēzus
Kristus ir pasaules gaisma (skat. Jāņa 1:4–9; 8:12; 9:1–5). Padomā par kādu reizi,
kad gāji caur tumsu. Jānis izmantoja vārdu tumsa, lai norādītu uz garīgo tumsu.

Ko, tavuprāt, nozīmē — staigāt garīgā tumsā? ____________________

Izstudē 1. Jāņa v. 1:7 – 2:6, meklējot, kādas patiesības Jānis mācīja un kas no tā var
jums palīdzēt, lai staigātu evaņģēlija gaismā. Izteiciens grēku izpircējs 1. Jāņa 2:2
nozīmē grēku izpirkšanu, kas apmierina Dieva taisnības prasības.

2. Savā studiju dienasgrāmatā pieraksti dažas patiesības, ko atradi
1. Jāņa 1:7–2:6. Padomā, kā tu atbildētu uz šādiem jautājumiem:
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a. Kāpēc, tavuprāt, mūsu mīlestība pret Dievu kļūst pilnīgāka tad, kad
ievērojam Viņa baušļus?

b. Kā tu esi sajutis dziļāku mīlestību pret Dievu, kad centies ievērot Viņa
baušļus?

Izlasi aprakstus, meklējot bausli, kuram šiem diviem jauniešiem ir grūtības
paklausīt:

• Jaunais vīrietis katru dienu lasa Svētos Rakstus un pilda savus priesterības
pienākumus, bet viņš bieži ir nelaipns pret savu jaunāko brāli.

• Jaunā sieviete regulāri apmeklē savas Baznīcas tikšanās un ir ieguvusi savu
Jaunās sievietes atzinību. Taču viņa bieži publicē sociālajos medijos rupjus
komentārus par vairākiem klasesbiedriem un skolotājiem.

Kādu bausli šiem abiem jaunajiem pēdējo dienu svētajiem ir grūtības ievērot?
(Meklējot atbildi uz šo jautājumu, atkārto Mateja 22:36–39 — prasmīgi pārzināmo
rakstvietu.)

Pārdomā situācijas, kādās tev varētu būt grūtības izrādīt citiem mīlestību.

3. Izlasi 1. Jāņa v. 2:9–11; 4:7–11, 19–21, meklējot, ko Jānis mācīja par
mīlestību. Tu vari atzīmēt tās mācības, kuras tev ir vissvarīgākās. Pēc

tam savā studiju dienasgrāmatā atbildi uz jautājumiem:

a. Kuras no Jāņa mācībām par mīlestību tev ir īpaši nozīmīgas? Kāpēc?

b. Viens patiess princips, ko varam atrast šajos pantos: mīlot Dievu, mēs
iemīlēsim arī citus. Kāpēc, tavuprāt, patiesi mīlot Dievu, mēs izrādīsim
mīlestību arī pret citiem cilvēkiem?

Ievēro, ka 1. Jāņa v. 4:20 Jānis runāja par ienīšanu. Bez ienīšanas ir vēl daudzi citi
veidi, kā mēs varam neizrādīt mīlestību vai laipnību pret apkārtējiem. Kā tev šķiet,
kādi varētu būt šie veidi? ____________________

Izlasi 1. Jāņa v. 3:17–18, meklējot, kā mums vajadzētu izrādīt mīlestību apkārtējiem.

Kāpēc, tavuprāt, ir svarīgi, ka mēs izrādām savu mīlestību ne tikai ar vārdiem, bet
arī ar darbiem?

Vai tu pazīsti kādu, kurš ir labs piemērs tam, kā mīlēt apkārtējos?

Ja tas ir iespējams, noskaties video ar nosaukumu „Two Brothers Apart”, kas
ir atrodams LDS.org. To skatoties, vēro, kā šie brāļi pielietoja šo principu un

kādu iespaidu tas atstāja uz katru no viņiem.

4. Padomā par kādu cilvēku tavā dzīvē, kuram tu varētu izrādīt vairāk
mīlestības. Savā studiju dienasgrāmatā uzraksti šī cilvēka vārdu un

to, ko tu varētu darīt, lai parādītu šim cilvēkam savu mīlestību un laipnību. Tev
nav jāizrāda sava mīlestība ekstravagantos veidos. Neliela, ikdienišķa žēlsirdības
un laipnības izrādīšana bieži vien ir nozīmīgāka.

Kad mēs parādām savu mīlestību caur mūsu darbiem, mēs staigājam tā, kā Jēzus
staigājis, jeb dzīvojam mūsu dzīvēs tā, kā Jēzus dzīvoja Savu (skat. 1. Jāņa 2:6;
3:1–3). Tas Kungs tevi svētīs, kad tu pielietosi šo patiesību savā dzīvē.
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Izlasi 1. Jāņa v. 4:12 un tad izlasi Džozefa Smita tulkojumu 1. Jāņa 4:12 (Džozefa
Smita tulkojums 1. Jāņa 4:12). Kā Džozefa Smita tulkojums paskaidro iespēju —
redzēt Dievu?

Jāņa 1. vēstules 5. nodaļā Jānis mācīja, ka mums ir jāpiedzimst no jauna, kas
nozīmē — „būt ar Tā Kunga Garu, kas rada varenas pārmaiņas cilvēka sirdī, tā ka
viņam vairs nav vēlēšanās darīt ļaunu, bet drīzāk tieksme meklēt pēc Dieva lietām”
(Svēto Rakstu ceļvedis, „Piedzimis no jauna, piedzimis no Dieva”,
scriptures.lds.org). Izlasi šīs rakstvietas un uzskaiti, kas mums ir jādara, lai mēs
varētu piedzimt no jauna:

1. Jāņa v. 5:1 ____________________

1. Jāņa v. 5:2–3 ____________________

1. Jāņa v. 5:4 ____________________

Džozefa Smita tulkojums, 1. Jāņa v. 5:18 — „Mēs zinām, ka ikviens, kas no Dieva
dzimis, neturpina grēkot, bet tas, kas no Dieva dzimis, pasargā sevi, lai ļaunais viņu
neuzveiktu.” ____________________

5. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, zem šīs dienas
uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju Jāņa 1. vēstuli un pabeidzu to (datums).

Papildus jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu skolotāju:
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Ievads Jāņa otrajā vēstulē
Kādēļ studēt šo grāmatu?
Savā otrajā vēstulē apustulis Jānis pauda bažas par atkritēju ietekmi Baznīcā. Tajā
pašā laikā viņš arī pauda prieku par Baznīcas locekļiem, kas bija palikuši stipri un
uzticīgi evaņģēlijam (skat. 2. Jāņa 1:4). Viņa vārdi pauž prieku un pateicību, ko izjūt
Baznīcas vadītāji par tiem, kas paliek uzticīgi Tam Kungam. Studējot Jāņa 2. vēstuli,
tu vari tikt stiprināts(a) caur Jāņa atgādinājumu — mīlēt vienam otru, paklausīt
Dieva baušļiem un palikt Kristus mācībā.

Kas sarakstīja šo grāmatu?
Autors sevi sauc par „presbiteri” (2. Jāņa 1:1), un pastāv uzskats, ka šo vēstuli
sarakstīja Jānis, viens no sākotnējiem Divpadsmit apustuļiem (skat. Svēto Rakstu
ceļvedī „Jānis, Cebedeja dēls: Jāņa vēstules”).

Kad un kur šī grāmata tika sarakstīta?
Nav zināms, tieši kad un kur tika sarakstīta Jāņa 2. vēstule. Ja pieņēmums par Jāņa
ilgo uzturēšanos Efezā ir patiess, viņš varēja sarakstīt šo vēstuli tur laikā starp m.ē.
70. un 100. gadu.

Kam un kādēļ šī grāmata tika sarakstīta?
Jāņa 2. vēstule tika sarakstīta „izredzētajai nama mātei un viņas bērniem” (2. Jāņa
1:1). Nav zināms, vai Jānis uzrunāja savu ģimeni vai kādu citu konkrētu ļaužu
grupu vai runāja uz visiem Baznīcas ļaudīm tēlainā veidā.

Elders Brūss R. Makonkijs, no Divpadsmit apustuļu kvoruma, rakstīja, ka Jāņa 2. un
3. vēstule varētu būt vēstules, ko Jānis rakstīja saviem tuvākajiem ģimenes
locekļiem (skat. Doctrinal New Testament Commentary, 3 sēj. [1965.–1973. g.],
3:409–410, 412–414).

Vēl viena iespējamība ir, ka frāze „izredzētā nama māte” patiesībā attiecas uz
kristiešu draudzi (skat. 2. Jāņa 1:13). Grieķu valodā vārds baznīca ir sieviešu dzimtes
vārds, un Baznīca bieži tika personificēta kā sieviete (skat. Efeziešiem 5:25–27, 32;
Džozefa Smita tulkojums, Jāņa atkl. 12:1–3, 7 [Svēto Rakstu ceļvedī]; Jāņa atkl.
19:7–8).

Runājot par Jāņa 1. vēstuli, acīmredzot Jānis šo vēstuli uzrakstīja kā atbildi viltus
mācībām par to, ka Jēzus Kristus neieradās uz Zemes miesā — burtiskā nozīmē.
Viņš paskaidroja, ka Baznīcas locekļiem, kas mācīja, ka Kristum nebija fiziskā
ķermeņa, nevajadzētu tikt uzņemtiem cilvēku mājās vai draudzēs (skat. 2. Jāņa
1:7–10).

Kādas ir šīs grāmatas raksturiezīmes?
Šajā vēstulē Jānis brīdināja par viltus skolotājiem, kas bija ienākuši Baznīcā. Viņš
deva padomu Baznīcas locekļiem — nepievērst uzmanību un nebiedroties ar šiem
cilvēkiem.
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Satura izklāsts
Jāņa 2. vēstules 1. nodaļa. Jānis atgādina Baznīcai par bausli — mīlēt vienam otru.
Viņš brīdina par viltus skolotājiem un krāpniekiem Baznīcā un dod padomu
Baznīcas locekļiem — neļaut šiem cilvēkiem palikt viņu draudzēs.

JĀŅA 2. VĒSTULE
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Ievads Jāņa trešajā vēstulē
Kādēļ studēt šo grāmatu?
Šajā īsajā vēstulē apustulis Jānis slavēja Gaju, Baznīcas locekli, kurš bija uzticīgs
laikā, kad notika sacelšanās pret Baznīcas vadītājiem. Jāņa mācības var palīdzēt tev
labāk izprast atkrišanu, kas notika Jaunās Derības Baznīcā, un var iedvesmot tevi
palikt uzticīgam(ai) Baznīcas vadītājiem par spīti pretestībai.

Kas sarakstīja šo grāmatu?
Autors sevi sauc par „presbiteri” (3. Jāņa 1:1), un pastāv uzskats, ka tas ir
apustulis Jānis.

Kad un kur šī grāmata tika sarakstīta?
Nav zināms, tieši kad un kur tika sarakstīta Jāņa 3. vēstule. Ja pieņēmums par Jāņa
ilgo uzturēšanos Efezā ir patiess, viņš varēja sarakstīt šo vēstuli tur laikā starp m.ē.
70. un 100. gadu.

Kam un kādēļ šī grāmata tika rakstīta?
Jāņa trešā vēstule tika rakstīta Gajam, uzticīgam Baznīcas loceklim, kuru Jānis
uzslavēja par viņa nesavtīgo nodošanos Kristus dēļ, sniedzot pajumti Dieva
ceļojošajiem kalpiem (skat. 3. Jāņa 1:5–8).

Jānis arī brīdināja Gaju par kādu vīru, vārdā Diotrefs, kurš, iespējams, bija Baznīcas
vietējais vadītājs. Diotrefs atklāti pretojās apustulim Jānim un citām Baznīcas
amatpersonām un pat nepieļāva vietējo Baznīcas locekļu, kas vēlējās uzņemt viņus
(ceļojošos Dieva kalpus), piedalīšanos Baznīcas sanāksmēs (skat. 3. Jāņa 1:9–10).
Jānis iedrošināja Gaju turpināt labestībā un izteica cerību — drīz apciemot Gaju
(skat. 3. Jāņa 1:11–14).

Kādas ir šīs grāmatas raksturiezīmes?
Jāņa trešajā vēstulē mēs redzam Jāņa bažas par atkritēju ietekmi Baznīcā. Mēs arī
redzam viņa mīlestību pret citiem un prieku, ko viņš juta pret tiem, kas izvēlējās
paklausības dzīvi (skat. 3. Jāņa 1:4).

Satura izklāsts
Jāņa 3. vēstule. Jānis uzslavē Gaju par viņa uzticību un brīdina par vadītāju, kurš
pretojās Jānim un citiem Baznīcas vadītājiem.
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30. DAĻA: 3. DIENA

Jāņa 2. vēstule – Jāņa 3. vēstule
Ievads
Apustulis Jānis brīdināja svētos par cilvēkiem, kas pieviļ un sludina, ka Jēzus Kristus
neieradās miesā. Viņš arī slavēja Baznīcas locekli Gaju par viņa uzticību.

Jāņa 2. vēstule
Jānis brīdina par cilvēkiem, kas māca viltus mācību
Padomā par kādu labi zināmu sportistu. Ko šis sportists varētu darīt, lai saglabātu
labu veselību un varētu labi startēt?

Kas varētu notikt, ja šis sportists pēc
smaga darba — iegūt labu formu —
pārtrauktu strādāt un sāktu ēst
neveselīgu ēdienu, daudz skatīties
televizoru, spēlēt daudz videospēļu un
lietot vielas, kas kaitē ķermenim?

Padomā, kā tas darbs, kas veiksmīgiem
sportistiem jāpaveic, lai saglabātu sevi
vislabākajā fiziskajā formā, var tikt
salīdzinās ar darbu, kas jādara Baznīcas
locekļiem, lai saglabātu evaņģēlijā iegūtās svētības. Studējot Jāņa 2. vēstuli, pievērs
uzmanību principam, kas tev var palīdzēt saglabāt svētības, kuras esi ieguvis(usi) kā
Baznīcas loceklis(e).

Saskaņā ar rakstīto 2. Jāņa 1:1–4, apustulis Jānis iesāka šo vēstuli, rakstot
„izredzētajai nama mātei un viņas bērniem”, kas varēja būt vai nu tieši adresēts
kādai Baznīcas loceklei un viņas bērniem, vai simboliskā valodā — Baznīcas
draudzei.

Izlasi 2. Jāņa 1:5–6, meklējot, par kādu bausli Jānis svētajiem atgādināja.

Izlasi 2. Jāņa 1:7, meklējot, kāpēc Jānis deva padomu Baznīcas locekļiem —
„dzīvo[t] pēc” (2. Jāņa 1:6) jeb paklausīt Dieva baušļiem.

Ko mācīja krāpnieki un antikristi?

Laikā, kad Jānis uzrakstīja šo vēstuli, populārs kļuva filosofijas virziens —
doketisms. Doketisti ticēja, ka Dievs ir paaugstināts tādā mērā, ka Viņš stāv pāri
ciešanām, nāvei vai jebkādai citai mirstīgās dzīves pieredzei. Tādējādi viņi
izsecināja, ka Jēzus Kristus kā Dieva Dēls patiesībā neieradās miesā, bet ka Viņa
Gars tikai šķietami (grieķu vārda, no kura darināts vārds doketisms, nozīme) darīja
lietas, ko paveiktu vai pieredzētu mirstīgais.

Kādi ir daži piemēri viltus mācībām mūsdienās, kas ir pretrunā ar evaņģēlija
patiesībām? ____________________

Kādēļ šīs mācības ir garīgi bīstamas? ____________________
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Izlasi 2. Jāņa 1:8, meklējot, ko Jānis ieteica Baznīcas locekļiem darīt šo viltus mācību
dēļ. „[Lūkoties] uz sevi” nozīmē — būt modram un uzmanīgam, lai nepārņemtu
viltus mācības.

Viens princips, kuru mēs varam mācīties no 2. Jāņa 1:6–8, ir šāds: ja mēs turam
Dieva baušļus un esam modri, mēs varam turpināt baudīt saņemtās
evaņģēlija svētības.

1. Savā studiju dienasgrāmatā atbildi uz šādiem jautājumiem:

a. Uzskaiti evaņģēlija svētības, kuras esi saņēmis(usi) un kuras ceri saņemt.

b. Kādēļ mums jāturpina ievērot Dieva baušļus un dzīvot saskaņā ar evaņģēliju,
lai saņemtu un turpinātu baudīt iegūtās evaņģēlija svētības?

Izlasi 2. Jāņa 1:9 un sameklē, ko Jānis pravietoja par tiem, kuri paliek Kristus
mācībā. Kristus mācība paredz: ir nepieciešams, lai būtu ticība, grēku nožēlošana,
kristīšanās un Svētā Gara dāvanas saņemšana caur to, kam ir atbilstošas
priesterības pilnvaras, un pastāvēšana līdz galam (skat. 2. Nefija 31:15–21).

Viena patiesība, ko varam mācīties no 2. Jāņa 1:9, ir šāda — ja mēs paliekam
Kristus mācībā, Tēvs un Dēls būs ar mums.

Viens veids, kā Tēvs un Dēls ir ar mums, — caur sadraudzību ar Svēto Garu.

Apdomā šajā stundā atklātās divas patiesības. Kā tev veicas tavos centienos ievērot
Dieva baušļus, būt modram(ai) un palikt evaņģēlijā? Kādas evaņģēlija svētības tu
vēlies izbaudīt tagad un nākotnē? Ko tu šodien darīsi, lai vēl uzticīgāk turētu
baušļus un paliktu Kristus mācībā?

Kā rakstīts 2. Jāņa 1:10–13, Jānis iedrošināja svētos izvairīties no cilvēkiem, kas
izplatīja nepatiesu doktrīnu. Viņš arī pauda savu vēlmi — personīgi apciemot
svētos, kuriem viņš rakstīja.

Jāņa 3. vēstule
Jānis slavē Gaju par viņa uzticību
Kas notiek ar ūdens virsmu, kad kaut kas to aizskar? Vai ir iespējams pieskarties
ūdenim, to neizkustinot? Kādā veidā pieskaršanās ūdenim varētu būt līdzīga
dzīvošanai pēc evaņģēlija?

Jāņa 3. vēstulē apustulis Jānis uzrunāja
uzticīgu Baznīcas locekli, vārdā Gajs.
Izlasi 3. Jāņa 1:1–4, meklējot, kādu
ietekmi uz Jāni atstāja Gaja uzticīgā
dzīvošana pēc evaņģēlija. 4. pantā vārds
bērni varētu attiekties uz Baznīcas
locekļiem, kuriem Jānis bija palīdzējis
pievērsties evaņģēlijam.

Balstoties uz to, kā Gaja uzticība
ietekmēja Jāni, kādu patiesību mēs
varam atpazīt 3. Jāņa 1:1–4 par to, kā dzīvošana pēc evaņģēlija var ietekmēt mūs un
citus? ____________________

30. DAĻA,  3 . DIENA

615



2. Padomā par kādu reizi, kad esi jutis(usi) prieku, jo esi redzējis(usi)
kāda cita cilvēka centienus dzīvot pēc evaņģēlija. Savā Svēto Rakstu

studiju dienasgrāmatā vai uz atsevišķas papīra lapas uzraksti vēstuli, izsakot šim
cilvēkam pateicību par viņa vai viņas centieniem dzīvot saskaņā ar evaņģēliju,
un paskaidro, kā viņa vai viņas uzticība ir ietekmējusi tevi. Ja izvēlējies vēstuli
rakstīt uz atsevišķas lapas, tad savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uzraksti
īsu šīs vēstules kopsavilkumu. Apsver iespēju iedot šo vēstuli cilvēkam, kam to
rakstīji.

Personīgā pieredze saistībā ar patiesībām, kuras tu atklāj
Pēc tam, kad savu Svēto Rakstu studiju laikā būsi atpazinis(usi) un izpratis(usi) mācības un
principus, padomā par pieredzēm, kas tev ir bijušas saistībā ar šīm mācībām un pieredzēm tavas
dzīves laikā. Dalīšanās savās pieredzēs ar citiem pieaicinās Svēto Garu, kurš liecinās viņiem un
tev par to lietu patiesumu un nozīmīgumu, ko esi atradis(usi) Svētajos Rakstos.

Padomā par kādu reizi, kad tu dzirdēji kāda Baznīcas vadītāja vai misionāra, ko tu
nepazīsti, runu kādā Baznīcas sanāksmē vai vispārējā konferencē. Dažkārt mēs
varam just kārdinājumu — pievērst mazāku uzmanību vai mazāk cienīt Baznīcas
vadītājus vai skolotājus, ar kuriem neesam pazīstami.

Izlasi 3. Jāņa 1:5–8, meklējot, ko Gajs tādu darīja, kas patika Jānim. 5. pantā lasāmā
atsauce uz brāļiem un svešiniekiem attiecināma uz ceļojošajiem skolotājiem jeb
misionāriem, ar kuriem Gajs nebija pazīstams.

Jānis rakstīja arī par vietējās Baznīcas vadītāju, vārdā Diotrefs, ar kuru Jānis nebija
apmierināts. Izlasi 3. Jāņa 1:9–10, meklējot, kādēļ Jānis bija neapmierināts ar viņu.

Diotrefs bija kļuvis par dumpinieku un atkritēju. Patiesība, ko varam mācīties no
Gaja labā piemēra un Diotrefa sliktā piemēra, ir šāda: Baznīcas locekļiem
vajadzētu uzņemt un atbalstīt visus Tā Kunga kalpus.

3. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā uzraksti dažus veidus, kā
mēs varam „uzņemt” (3. Jāņa 1:8) Tā Kunga kalpus.

Meklē iespējas pielietot iepriekšminēto patiesību, uzņemot un atbalstot vietējos un
augstākos Baznīcas vadītājus.

4. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, zem šīs dienas
uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju Jāņa 2. un 3. vēstuli un pabeidzu šo stundu (datums).

Papildus jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu skolotāju:

30. DAĻA,  3 . DIENA
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Ievads Jūdas vēstulē
Kādēļ studēt šo grāmatu?
Jūdas vēstule apraksta atkrišanu agrīnajā Baznīcā. Studējot šo vēstuli, tu uzzināsi,
kā atpazīt tos, kas cenšas aizvilināt Kristus mācekļus prom no ticības. Tu vari arī
sajust to, cik svarīgi ir dedzīgi pastāvēt par ticību un palikt tai uzticīgam.

Kas sarakstīja šo grāmatu?
Vēstules autors sauc sevi „Jūda, Jēzus Kristus kalps un Jēkaba brālis” (Jūdas v. 1:1).
Tradicionāli par vēstules autoru tiek uzskatīts Jūda, Jēzus Kristus pusbrālis
(skat. Mateja 13:55; Marka 6:3; Svēto Rakstu ceļvedis, „Jūda, Jēkaba brālis”).

Jūda acīmredzot bija augsti godāts Baznīcas loceklis Jeruzālemē, un viņš arī,
iespējams, ceļoja kā misionārs (skat. Ap. d 1:13–14; 1. korintiešiem 9:5). Nekur nav
pieminēts, kāda bija Jūdas priesterība, bet vēstule liek domāt, ka viņš bija augsta
vadītāja amatā, kas ļāva viņam rakstīt padoma vēstules.

Kad un kur tā tika sarakstīta?
Mums nav zināms, kur tika sarakstīta Jūdas vēstule. Ja šo vēstuli patiešām sarakstīja
Jūda, Jēzus brālis, tad tā tika uzrakstīta starp 40. un 80. g. m.ē.

Kam un kādēļ tā tika uzrakstīta?
Jūdas vēstule bija adresēta uzticīgiem kristiešiem — „aicinātajiem brāļiem, kas
Dievā Tēvā mīlēti un Jēzū Kristū pasargāti” (Jūdas v. 1:1). Jūdas izvirzītais mērķis
bija iedrošināt savus lasītājus „turpināt cīņu par ticību” (Jūdas v. 1:3) pret
bezdievīgajiem skolotājiem, kas Baznīcā sludināja netikumību un viltus mācības,
kas noliedza Kungu Jēzu Kristu.

Kādas ir šīs grāmatas īpatnējās iezīmes?
Lai gan šī ir viena no īsākajām grāmatām Jaunajā Derībā, Jūdas vēstulē ir ietvertas
lietas, kas nav atrodamas nekur citur Bībelē. Jūda rakstīja par „eņģeļiem, kas savu
augsto stāvokli nebija nosargājuši” (Jūdas v. 1:6; skat. arī Ābrahāma 3:26), par
Miķeļa cīņu ar velnu Mozus miesas dēļ (Jūdas v. 1:9) un par Ēnoha pravietojumu
attiecībā uz Glābēja Otro atnākšanu (Jūdas v. 1:14–15; skat. arī Mozus 7:65–66).

Elders Brūss R. Makonkijs, Divpadsmit apustuļu kvoruma loceklis, norādīja uz
vairākām unikālām Jūdas vēstules iezīmēm:

„Tieši Jūdas vēstulē mums ir saglabājies princips, ka pirmsesamība bija mūsu pirmais stāvoklis un
ka konkrēti eņģeļi šo pārbaudījumu neizturēja.

Tieši no viņa mēs uzzinām par cīņu starp Miķeli un velnu par Mozus miesu.

Viņš ir vienīgais, kas ir pierakstījis Ēnoha brīnumaino pravietojumu par Cilvēka Dēla Otro
atnākšanu” (Doctrinal New Testament Commentary, 3. izd. [1965–1973], 3:415).
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Jūda skarbi runāja pret tiem, kas pretojās Dievam un Viņa kalpiem, un pret tiem,
kas piekopa amorālu pagānu pielūgšanu un apgalvoja, ka ir atbrīvoti no
nepieciešamības ievērot Dieva baušļus, tostarp Šķīstības likumu. Viņš aprakstīja
vairākas šo samaitāto cilvēku īpašības.

Satura izklāsts
Jūdas vēstules 1. nodaļa. Jūda iedrošina Baznīcas locekļus „turpināt cīņu par
ticību” (Jūdas v. 1:3). Viņš paskaidro, ka starp svētajiem bija cilvēki, kas izplatīja
viltus mācības un rosināja uz ļaunu rīcību. Viņš brīdina par sodiem, kas nāk pār
tiem, kas novēršas no Dieva, un viņš dod padomu Baznīcas locekļiem — stiprināt
ticību un „pasargāt sevi Dieva mīlestībā” (Jūdas v. 1:21).

JŪDAS VĒSTULE
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30. DAĻA: 4. DIENA

Jūdas vēstule
Ievads
Jūda pārliecināja Baznīcas locekļus „turpināt cīņu par ticību” (Jūdas 1:3) pret viltus
skolotājiem. Viņš aprakstīja viltus skolotājus un deva padomu svētajiem — veidot
savas dzīves uz Jēzus Kristus evaņģēlija pamata.

Jūdas 1:1–19
Jūda pārliecina Baznīcas locekļus turpināt cīņu par ticību pret viltus skolotājiem

1. Savā studiju dienasgrāmatā pieraksti dažus atšķirīgus veidus, kā tu
varētu reaģēt katrā no šīm situācijām:

a. Kāda sociālā medija mājaslapā tavs draugs izsaka kritiku attiecībā uz
Baznīcas nostāju par viendzimuma laulību.

b. Kaimiņš uzzina, ka tu esi Baznīcas loceklis(e). Viņš tev saka, ka ir lasījis
Mormona Grāmatu un jūt, ka tā ir pacilājoša literatūra, bet ne Dieva vārds.

c. Skolā klases diskusijas laikā kāds no vienaudžiem izsaka argumentus par to,
ka pornogrāfijas skatīšanās ir nekaitīga un nevajadzētu atrunāt no tās
skatīšanās.

Jūdas vēstule uzticīgajiem kristiešiem tika rakstīta laikā, kad Baznīcas locekļi
saskārās ar stipru pretestību. Izlasi Jūdas 1:3–4, meklējot, ko Jūda iedrošināja
Baznīcas locekļus darīt tad, kad tie saskaras ar pretestību.

Pievērs uzmanību, ka Jūda iedrošināja svētos „turpināt cīņu par ticību” (3. pants).
Tas nozīmē, ka viņiem vajadzēja drosmīgi aizstāvēt, mācīt un liecināt par evaņģēliju.
„Bezdievji” (4. pants) ar ļauniem nolūkiem ir iezagušies Baznīcas locekļu rindās. Šie
Baznīcas locekļi veicināja sagrozītas, amorālas darbības, mācot, ka doktrīna par
[Dieva] labvēlību pilnībā pieļauj grēkošanu, tādēļ ka Dievs žēlsirdīgi piedos. Viņi arī
noraida atsevišķas patiesības par Debesu Tēvu un Jēzu Kristu.

Viena no patiesībām, ko varam mācīties no Jūdas norādījumiem, ir šāda: Jēzus
Kristus mācekļiem ir jāturpina cīnīties par Jēzus Kristus evaņģēliju — pret
viltus mācībām un sagrozītām paražām.

Tas, ka mēs cīnāmies par evaņģēliju, nenozīmē, ka esam strīdīgi garā. Mums
vajadzētu būt laipniem un drosmīgiem, bet neizrādīt pārākumu, kad mēs aizstāvam
un liecinām par patiesību (skat. Almas 38:12; 3. Nefija 11:29). Efektīva cīņa par
evaņģēliju — aizstāvēšana, mācīšana un liecināšana — nozīmē arī to, ka mums ir
jāzina, kas ir evaņģēlija pareizās mācības un principi.

2. Atbildi savā studiju dienasgrāmatā uz šādiem jautājumiem:

a. Kā mēs varam cīnīties par evaņģēliju, neizraisot strīdus?

b. Atsauc atmiņā 1. uzdevumā dotās situācijas. Kā mēs varam cīnīties par
evaņģēliju pret viltus mācībām un sagrozītām paražām šajās un līdzīgās
situācijās?
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Elders Nīls L. Andersens, Divpadsmit apustuļu kvoruma loceklis, dalījās kādas
jaunas sievietes, kura cīnījās par evaņģēliju, stāstā:

„Nesen es runāju ar kādu lauru meiteni, kura dzīvo ASV. Es citēšu no viņas
e-pasta vēstules:

„Pagājušā gadā daži mani draugi vietnē Facebook sāka paust viņu nostāju laulību
jautājumā. Daudzi atbalstīja viendzimuma laulības, un vairāki PDS jaunieši
norādīja, ka viņiem „patīk” šie ieraksti. Es tos nekomentēju.

Es nolēmu paziņot par savu ticību tradicionālajām laulībām pārdomātā veidā.

Es pievienoju savai profila fotogrāfijai virsrakstu: „Es ticu laulībai starp vīrieti un sievieti”. Es
gandrīz uzreiz sāku saņemt ziņas. „Tu esi egoistiska.” „Tu esi nosodoša.” Kāds mani pielīdzināja
vergturim. Un, lūk, kādu ziņu es saņēmu no laba drauga, kurš ir pārliecināts Baznīcas loceklis:
„Tev ir jāiet līdzi laikam. Viss mainās, un arī tev būtu jāmainās.”

„Es necīnījos pretim,” viņa teica, „bet es arī neizdzēsu savu paziņojumu.”

Nobeigumā viņa raksta: „Dažreiz, kā teica prezidents Monsons, „tev ir jāstāv vienam”. Cerams,
ka mēs kā jaunieši stāvēsim kopā, būdami uzticīgi Dievam un Viņa mūsdienu praviešu
mācībām”” („Garīgie virpuļvēji” (vispārējās konferences runa), Ensign vai Liahona, 2014. g.
maijs, 19.–20. lpp.).

Padomā par kādu reizi, kad tu vai kāds, ko pazīsti, ir cīnījies par Jēzus Kristus
evaņģēliju. Apdomā, ko vēl tu vari darīt, lai aizstāvētu un iestātos par patiesību.
Apņemies sekot jebkādiem pamudinājumiem, ko tu saņem.

Jūdas 1:5–7 Jūda salīdzināja dumpīgos Baznīcas locekļus ar tiem, kas bija neuzticīgi
starp senajiem israēliešiem, kuri tika izvesti no Ēģiptes, ar tiem, kas sacēlās pret
Dievu „sav[ā] augst[ajā] stāvokl[ī]” (Jūdas 1:6; skat. arī Ābrahāma 3:22–26) jeb
pirmsmirstīgajā esamībā, un ar ļaunajiem cilvēkiem, kas dzīvoja Sodomā un
Gomorā un to tuvumā, kuri tika iznīcināti.

Kā rakstīts Jūdas 1:8–16, Jūda aprakstīja vairākas pazīmes, kas palīdzētu Baznīcas
locekļiem atpazīt tos, kuri Baznīcā izplatīja sagrozītas filosofijas un paražas.
Piemēram, viņš rakstīja, ka tie ir kā „vēja dzenāti bezūdens mākoņi” un „koki, kas
rudenī bez augļiem” (Jūdas 1:12). Kādā veidā viltus skolotāji ir pielīdzināmi
bezūdens mākoņiem un kokiem bez augļiem?

Iespējams, ka savā vēstulē Jūda atsaucās uz informāciju, kas atrodama
apokrifiskajās grāmatās: Assumption of Moses (Mozus debesbraukšana jeb Mozus
derība) un Book of Enoch (Ēnoha grāmata). Grāmatā „Mozus derība” rakstīts, ka
„virseņģeli[m] Miķeli[m] … bija Mozus miesas dēļ … cīņa ar velnu” (Jūdas 1:9).
Grāmata stāsta, ka galu galā Miķelis uzvar un Mozus savas dzīves nogalē tika Gara
paņemts (skat. Almas 45:19). Ēnoha grāmata ietver Ēnoha pravietojumu par Otro
atnākšanu (skat. Jūdas 1:14–15). Tas Kungs ir atklājis, ka daudzas apokrifiskajās
grāmatās ietvertās lietas ir pareizas un tie, kas ir Gara apgaismoti, var gūt labumu,
tās lasot. Taču dažas no grāmatām satur papildinājumus, kas samaitā sākotnējo
vēstījumu (skat. M&D 91. nodaļu). (Vairāk informācijas par apokrifiem skat. Svēto
Rakstu ceļvedī „Apokrifi”.)

Izlasi Jūdas 1:8, 10, 14–19, meklējot vēl citas viltus skolotāju pazīmes. Tu varētu
pasvītrot vai atzīmēt to, ko esi uzgājis(usi). Aizpildi pievienotās tabulas tukšās ailes,
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izmantojot to, ko uzzināsi no šiem pantiem. Daži izteikumi tabulā doti, lai
palīdzētu tev saprast Jūdas rakstīto. (Ievēro, ka frāze „pēdējā laikā” 18. pantā
attiecas uz laiku, kad dzīvoja Jūda, kā arī uz pēdējām dienām, kurās dzīvojam mēs.)

Viltus skolotāju pazīmes

• Apgāna savus ķermeņus ar netikumību (8. pants)

• Nicina pilnvarotos un runā ____________________
par debesu varu vai Baznīcas vadītājiem (8. pants)

• Zaimo lietas, ko tie ____________________
(10. pants)

• Iet bojā, dzīvodami saskaņā ar miesīgajām zināšanām
(10. pants)

• Dara bezdievīgus darbus (15. pants)

• Runā nekaunīgus vārdus pret ____________________
(15. pants)

• Kurn un sūdzas (16. pants)

• Seko un rīkojas saskaņā ar savām
____________________ (16. pants)

• Dižojas (16. pants)

• Glaimo citiem, lai iegūtu personīgas
priekšrocības (16. pants)

• ____________________ Tā Kunga
Baznīcu un tās standartus (18. pants)

• Nošķiras no ticīgajiem (19. pants)

• Domā un rīkojas laicīgā veidā
(19. pants)

• Tiem nav ____________________
(19. pants)

Kādēļ ir svarīgi atpazīt viltus skolotāju pazīmes?

Ne katrs, kuram piemīt viena vai vairākas no šīm īpašībām, ir viltus skolotājs. Un ne
katrs, kurš māca kaut ko, kas nav pareizs, ir viltus skolotājs. Viņi varētu būt
neapzināti kļūdījušies savā izpratnē par kādu lietu. Taču šo pazīmju zināšana var
palīdzēt mums atpazīt viltus skolotājus, kuru nodoms ir vājināt citu cilvēku ticību
un paklausību, pieviļot tos un veicinot ļaunumu.

Pievērs uzmanību tam, ka Jūdas 1:17 Jūda atgādināja svētajiem, ka Tā Kunga
apustuļi bija brīdinājuši Baznīcas locekļus par viltus skolotājiem. No šī panta mēs
mācāmies, ka apustuļi un pravieši brīdina mūs un palīdz mums atpazīt tos,
kas cenšas vājināt mūsu ticību un paklausību.

Mūsu dienās pravieši un apustuļi turpina brīdināt mūs par viltus skolotājiem.

Elders M. Rasels Balards, no Divpadsmit apustuļu kvoruma, teica: „Kā Tā Kunga,
Jēzus Kristus, apustuļiem, mums ir pienākums būt par sargiem tornī, brīdinot
Baznīcas locekļus uzmanīties no viltus praviešiem un viltus skolotājiem, kuri melo
cerībā aizvilināt un iznīcināt ticību un liecību. Šodien mēs jūs brīdinām, ka
parādās viltus pravieši un viltus skolotāji; un, ja mēs neesam uzmanīgi, pat tie,
kas ir starp uzticīgajiem Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas locekļiem, kļūs

par upuriem viņu maldināšanai” („Beware of False Prophets and False Teachers”, Ensign,
1999. g. nov., 62. lpp.).

Kas ir šie viltus skolotāji vai viltus mācības, par ko mūsdienu pravieši un apustuļi ir
brīdinājuši?

Ņemot vērā to, ko esi uzzinājis(usi) no Jūdas vēstules, kāpēc ir svarīgi studēt
apustuļu un praviešu vārdus? ____________________
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Jūdas 1:20–25
Jūda dod padomu svētajiem — veidot savas dzīves uz Jēzus Kristus evaņģēlija un
palīdzēt glābt citus
Izlasi Jūdas 1:20–21, meklējot, ko Jūda ieteica svētajiem darīt, lai tie paliktu uzticīgi
ticībai. 20. pantā lietotā frāze „lūdziet Dievu Svētajā Garā” nozīmē — lūgt Dievu ar
Svētā Gara palīdzību vai iedvesmu.

Izmantojot šajos pantos apgūtās patiesības, pabeidz šādu patieso principu: Mēs
varam palikt uzticīgi ticībai, ja mēs ____________________.

3. Savā studiju dienasgrāmatā atbildi uz jautājumiem:

a. Kāpēc palikšana uzticīgam ticībai ir jebkuru pūļu vērta?

b. Kā dzīvošana saskaņā ar Jūdas padomu ir palīdzējusi tev vai kādam, ko
pazīsti, palikt uzticīgam(ai) ticībai?

4. Uz atsevišķas papīra lapas uzraksti vienu veidu, kā tu vari pilnīgāk
sekot Jūdas padomam, un novieto šo lapu redzama vietā, kur tā,

bieži aplūkota, kalpos par atgādinājumu — pielietot to, ko uzrakstīji. Kad esi to
paveicis(kusi), savā studiju dienasgrāmatā ieraksti — pabeigts.

Kā rakstīts Jūdas 1:22–25, Jūda ieteica uzticīgajiem Baznīcas locekļiem palīdzēt
citiem, kuri pieredzēja garīgas grūtības, iespējams, šo viltus skolotāju ietekmes dēļ.
Viņš arī slavēja Dievu.

5. Savā studiju dienasgrāmatā, zem šīs dienas uzdevuma, ieraksti:

Es studēju Jūdas vēstuli un pabeidzu šo stundu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu skolotāju:
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Ievads Jāņa
atklāsmes grāmatā
Kādēļ studēt šo grāmatu?
Kā „Jēzus Kristus atklāsme” (Jāņa atkl. 1:1) — šī grāmata dažkārt tiek saukta par
Apokalipsi, kas grieķu valodā nozīmē atklāsmi vai kaut kā apslēpta atklāšanu (skat.
Svēto Rakstu ceļvedī „Apokalipse”, scriptures.lds.org). Šī grāmata ir Tā Kunga,
Jēzus Kristus, un Viņa pilnvaru, spēka un galvenās lomas atklāšana Tēva pestīšanas
iecerē. Grāmata arī atklāj daudz svarīgas informācijas par notikumiem, kas
risināsies līdz pat Otrajai atnākšanai un Tūkstošgadei.

Jāņa atklāsmes grāmatas studēšana var palīdzēt tev gūt dziļāku izpratni par
augšāmcelto un slavas pilno Dieva Dēlu un Viņa darbiem starp Dieva bērniem visā
Zemes vēsturē un īpaši pēdējās dienās. Šī grāmata taisnīgajiem nes vēsti par cerību,
un tā var iedrošināt tevi palikt uzticīgam(ai) savai liecībai par Glābēju vajāšanu un
pārbaudījumu laikā.

Kas sarakstīja šo grāmatu?
Šīs grāmatas autors ir apustulis Jānis, iemīļots Jēzus Kristus māceklis. Mormona
Grāmata apstiprina, ka Jānis bija pirmsordinēts rakstīt par lietām, kas lasāmas
Atklāsmes grāmatā (skat. 1. Nefija 14:18–27; Etera 4:16).

Kad un kur šī grāmata tika sarakstīta?
Jāņa atklāsmes grāmata tika sarakstīta laikā, kad kristieši saskārās ar viltus
mācībām, apātiju un smagu vajāšanu (skat. Jāņa atkl. 1:9; 2:4, 10, 14–15; 3:16; 6:9).
Visticamāk, ka šī vajāšana bija romiešu amatpersonu roku darbs m.ē. pirmā
gadsimta pēdējās divās desmitgadēs (skat. Jāņa atkl. 1:9).

Kam un kādēļ šī grāmata tika sarakstīta?
Apustulis Jānis uzrakstīja cerības un iedrošinājuma vēstījumu svētajiem savās
dienās (skat. Jāņa atkl. 1:4, 11) un svētajiem pēdējās dienās. Jāņa atklāsmes
grāmatas pirmās trīs nodaļas tika īpaši veltītas septiņām Baznīcas draudzēm
Mazāzijā (skat. Jāņa atkl. 1:4, 11; 2.–3. nodaļa). Spēcīgo vajāšanu dēļ svētajiem bija
ļoti nepieciešams Atklāsmes grāmatā atrodamais iedrošinājuma vēstījums. Papildus
tam, Mormona Grāmatas pravietis Nefijs liecināja, ka „Dievs … ir noteicis …
apustuli” Jāni, lai viņš rakstītu par pasaules galu (1. Nefija 14:25), un ka viņa vārdi
nāks klajā gan citticībniekiem, gan Israēla atlikumam pēdējās dienās (skat. 1. Nefija
13:20–24, 38; 14:19–27).

Kādas ir šīs grāmatas raksturiezīmes?
Pravietis Džozefs Smits mācīja: „Jāņa atklāsmes grāmata ir viena no visvieglāk
uztveramajām grāmatām, ko Dievs jebkad ir pavēlējis uzrakstīt” (History of the
Church, 5:342). Kaut arī tā ir bagāta ar tēlainiem izteicieniem un simboliem, ko ne
vienmēr ir viegli saprast mūsdienu lasītājam, šīs grāmatas tēmas ir vienkāršas un
iedvesmojošas.
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Apustulis Jānis aprakstīja Baznīcas stāvokli savās dienās (skat. Jāņa atkl.
2.–3. nodaļu) un rakstīja par pagātnes un nākotnes notikumiem (skat. Jāņa atkl.
4.–22. nodaļu). Jāņa atklāsmes grāmata satur vienu no nedaudzajām rakstvietām
Svētajos Rakstos, kas apraksta pirmsmirstīgās dzīves karu debesīs (skat. Jāņa atkl.
12:7–11) un parāda iedvesmotu pasaules vēstures pārskatu, galvenokārt
koncentrējoties uz pēdējām dienām un Tūkstošgadi. Tās galvenās tēmas ir: Jēzus
Kristus loma Dieva plāna īstenošanā, Dieva roka Zemes vēsturē, Jēzus Kristus Otrā
atnākšana un ļaunuma iznīcināšana, un apsolījums, ka galu galā Zeme kļūs
celestiāla. Grāmata arī skaidro, ka „labais uz visiem laikiem uzvarēs ļauno … un
Dieva valstība uzvarēs cilvēku valstības un Sātanu” (Bible Dictionary in the LDS
English version of the Bible, „Revelation of John”).

Satura izklāsts
Jāņa atkl. 1.–3. nodaļa. Jānis redz vīziju par Jēzu Kristu. Viņš raksta individuālus
vēstījumus septiņām draudzēm Āzijā; šie vēstījumi ietver uzslavu, brīdinājumus un
apsolījumus uzticīgajiem svētajiem katrā draudzē.

Jāņa atkl. 4.–11. nodaļa. Jānis vīzijā redz Dievu goda krēslā celestiālajā valstībā,
Dieva Jēru un grāmatu, kas aizzīmogota ar septiņiem zīmogiem. Viņš redz vīzijas,
kas saistītas ar katra no septiņiem zīmogiem atvēršanu. Tie, uz kuru pierēm ir Dieva
zīmogs, saņems Dieva aizsardzību pēdējās dienās. Jānis redz karus, nelaimes un
daudzus citus pēdējo dienu notikumus, kas risināsies pirms Tā Kunga Otrās
atnākšanas.

Jāņa atkl. 12.–16. nodaļa. Jānis redz vīziju par pirmslaicīgās dzīves karu debesīs un
tā turpinājumu uz Zemes. Viņš māca, ka ļaunie spēki cenšas iznīcināt Dieva
valstību uz Zemes. Pēdējās dienās evaņģēlijs uz Zemes tiks atjaunots savā pilnībā
caur eņģeļu kalpošanu. Tiks veikti sagatavošanās darbi cīņai Armagedonā (Svētajos
Rakstos minēta kā Harmagedona).

Jāņa atkl. 17.–22. nodaļa. Garīgā Bābele izpletīsies pa visu zemi. Pēc tam, kad
taisnīgie svētie būs sapulcināti, Bābele kritīs, un tās atbalstītāji sēros pēc tās.
Taisnīgie tiks aicināti uz Dieva Jēra kāzu mielastu. Sātans tiks sasiets, sāksies
Tūkstošgade, un Kristus personīgi valdīs uz Zemes. Mirušie tiks tiesāti. Zeme
saņems savu celestiālo godību.

JĀŅA ATKLĀSMES GRĀMATA
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31. DAĻA: 1. DIENA

Jāņa atklāsmes grāmatas
1.–3. nodaļa
Ievads
Atrodoties Patmas salā, Jānis uzrakstīja septiņām Baznīcas draudzēm iedrošinājuma
vēstuli. Tajā viņš rakstīja par atklāsmēm, kuras viņš bija saņēmis. Jānis rakstīja par
to, ko viņam bija atklājis eņģelis un Jēzus Kristus. Viņš arī nodeva svētajiem Tā
Kunga uzslavas, pamācības un brīdinājuma vārdus.

Jāņa atkl. 1:1–11
Jānis sniedz liecību par savu vīziju
Atzīmē tos notikumus, par kuriem tu gribētu uzzināt vairāk:

____ Pirmsmirstīgā esamība

____ Pēdējās dienas

____ Jēzus Kristus Otrā atnākšana

____ Tūkstošgade

____ Pēdējā tiesa

Jāņa atklāsmes grāmata ir „pazīstama arī kā Apokalipse, kas grieķu valodā nozīmē
— atklāts vai atsegts (Svēto Rakstu ceļvedis, „Jāņa atklāsmes grāmata”). Šajā
grāmatā apustulis Jānis pierakstīja patiesības, kas viņam tika atklātas par
pirmsmirstīgo esamību, Jēzu Kristu un Viņa lomu Debesu Tēva pestīšanas iecerē,
notikumiem pirms Otrās atnākšanas, Tūkstošgadi un pēdējo tiesu.

Studējot Jāņa atklāsmes grāmatu, meklē patiesības par šīm tēmām.

Izlasi Džozefa Smita tulkojums, Jāņa atkl. 1:1–3 (Svēto Rakstu ceļvedī), meklējot, ko
Jānis mācīja par savu vīziju. Tu varētu atzīmēt, ko Jānis vēlējās, lai svētie darītu.

Apustulis Jānis pieminēja gan tos, kas lasa viņa vārdus, gan tos, kas dzird viņa
vārdus. Jāņa dienās daudzi svētie nemācēja lasīt, tāpēc viņi ieguva zināšanas par
Jāņa atklāsmes grāmatā rakstīto, klausoties citos to lasām.

Pamatojoties uz mācībām Jāņa atkl. 1:3, mēs varam mācīties šādu principu: Kad
mēs lasām, cenšamies saprast un paklausām Tā Kunga vārdiem, mēs tiksim
svētīti. Viena no svētībām, ko Jānis solīja mums saņemt, ir mūsu gatavība Jēzus
Kristus Otrajai Atnākšanai.

Džozefa Smita tulkojums paskaidro, ka Jānis šo vēstuli adresēja „septiņiem
kalpotājiem, kuri ir pār septiņām draudzēm Āzijā” (Džozefa Smita tulkojums, Jāņa
atklāsmes gr. 1:4 [Svēto Rakstu ceļvedī]). Tas mums palīdz saprast, ka „septiņas
draudzes Āzijā” attiecas uz septiņām Baznīcas draudzēm, līdzīgi kā bīskapijām un
draudzēm mūsdienās, kas atradās mūsdienu Turcijas rietumu reģionā.

Izlasi Džozefa Smita tulkojums, Jāņa atklāsmes gr. 1:5–8 (Svēto Rakstu ceļvedī),
meklējot, ko Jānis vēlējās, lai šīs septiņas draudzes zinātu par Jēzu Kristu.
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Ievēro, ka Jānis paskaidroja, ka mēs varam tikt „atsvabināti no mūsu grēkiem” un
tapt tīri caur Jēzus Kristus asinīm jeb veikto Izpirkšanu, un „darīti par ķēniņiem, par
priesteriem Dievam” (Jāņa atkl. 1:5–6).

1. Atbildi uz šādiem jautājumiem savā studiju dienasgrāmatā: Kādi
izteicieni par Glābēju Jāņa atkl. 1:5–8 tev ir īpaši nozīmīgi? Kāpēc?

Izlasi Jāņa atkl. 1:9–11, meklējot, kur Jānis atradās, kad saņēma šo atklāsmi un kur
atradās šīs septiņas draudzes. Pievērs uzmanību tam, kur šīs pilsētas atrodas kartē.

Jānis šo atklāsmi saņēma laikā, kad Baznīcas locekļiem klājās grūti. Svētie cieta
smagas vajāšanas, tostarp daudzi tika nogalināti, starp Baznīcas locekļiem bija
atkrišana un dalīšanās. Papildus tam, visi apustuļi, izņemot Jāni, bija nogalināti.
Jāņa atklāsmes grāmata, iespējams, tika sarakstīta Romas imperatora Domiciāna
valdīšanas laikā (81.–96. g. m.ē.), kurš visā Romas impērijā no jauna bija iedibinājis
imperatora pielūgšanu un padzina vai nogalināja tos, kas nepielūdza Romas
valdības apstiprinātos dievus. Daudzi domā, ka Jānis tika izsūtīts uz Patmas salu
tieši šī iemesla dēļ.
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Jānis saņēma vīziju, kad atradās Patmas salā.

Mormona Grāmatā mēs mācāmies, ka
Nefijs redzēja vīziju, kas bija līdzīga
Jāņa vīzijai. Nefijs redzēja pēdējo dienu
notikumus (tostarp Jēzus Kristus Otro
atnākšanu, Tūkstošgadi un Dieva darba
pabeigšanu uz Zemes), bet viņam tika
pavēlēts par tiem nerakstīt, jo Jānis bija
iepriekš izredzēts to darīt (skat. 1. Nefija
14:24–29). Apdomā, cik svarīgs Tam
Kungam ir Jāņa pieraksts. Turpinot
studēt Jāņa vārdus Jāņa atklāsmes
grāmatā, meklē patiesības par pēdējām
dienām, Otro atnākšanu, Tūkstošgadi
un Dieva darbu pabeigšanu uz Zemes.

Jāņa atkl. 1:12–20
Jānis vīzijā redz Jēzu Kristu
Padomā par trim uzņēmumiem, ar
kuriem esi pazīstams. Vai kāds no šiem
uzņēmumiem atpazīstamībai izmanto logotipu?

Kāpēc, tavuprāt, uzņēmumi izmanto logotipus? ____________________

Apustulis Jānis Jāņa atklāsmes grāmatā izmanto simbolus un attēlus, lai mācītu
svarīgas evaņģēlija mācības. Simboli var būt spēcīgs mācīšanas rīks, jo tie spēj
uzrunāt cilvēkus dažādās paaudzēs un kultūrās, un dažādos līmeņos. Tie arī var
nodod vairākas atšķirīgas ziņas.

Izlasi Jāņa atkl. 1:12–18, meklējot, kādus simbolus Jānis redzēja un izmantoja, lai
aprakstītu savu atklāsmi. Tu varētu pasvītrot vai atzīmēt to, ko atrodi.

2. Izlasi pievienotajā tabulā, labajā ailē, dotās rakstvietas, lai
pārdomātu iespējamās nozīmes simboliem, par kuriem Jānis

rakstīja Jāņa atkl. 1:12–18. Savā studiju dienasgrāmatā uzraksti katra simbola
iespējamās nozīmes.

Simbols Iespējamā nozīme

a. Septiņi zelta lukturi jeb
svečturi (Jāņa atkl.
1:12)

a. Skat. Jāņa atkl. 1:20; 3. Nefija 18:24

b. Glābēja labā roka (Jāņa
atkl. 1:16–17)

b. Skat. Marka 14:62; 16:19

c. Septiņas zvaigznes
(Jāņa atkl. 1:16)

c. Skat. Jāņa atkl. 1:20 — „septiņu draudžu eņģeļi”; Džozefa Smita
tulkojums, Jāņa atkl. 1:20 — „septiņu draudžu kalpi”.

d. Zobens, abpusēji ass
(Jāņa atkl. 1:16)

d. Skat. Ebrejiem 4:12

e. Nāves un elles atslēgas
(Jāņa atkl. 1:18)

e. Skat. 2. Nefija 9:10–13
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Pamatojoties uz vēstījumu, ko Tas
Kungs atklāja Saviem svētajiem caur
Jāni, viena no patiesībām, ko varam
mācīties: Jēzus Kristus pieskata un
rūpējas par Saviem uzticīgajiem
sekotājiem.

3. Savā studiju
dienasgrāmatā atbildi

uz šādiem jautājumiem:

a. Kāpēc Baznīcas locekļiem Jāņa
dienās bija svarīgi zināt, ka Jēzus
Kristus turpina viņus pieskatīt
un rūpēties par viņiem?

b. Kāpēc mums ir svarīgi atcerēties
šo patiesību?

Padomā, kad tu savā dzīvē juti, ka Dievs
tevi pieskata un rūpējas par tevi. Padomā par to, kā šī pieredze ir tevi svētījusi.

Ievēro, ka Jāņa atkl. 1:17–18 Glābējs Jānim pateica, ka Viņam ir nāves un elles
atslēgas. No šiem pantiem mēs uzzinām, ka Jēzus Kristus ir augšāmcelta būtne,
kurai ir vara pār nāvi un elli.

Padomā par to, ko šī doktrīna māca par gala iznākumu cīņai starp labo un ļauno,
kas pastāv visā pasaulē.

Apdomā, kā šis izteikums attiecas uz Jēzus Kristus varu pār nāvi un elli: „Vēstījums
šajā atklāsmē ir tāds pats, kā citviet Svētajos Rakstos: galu galā Dievs triumfēs uz šīs
Zemes pār velnu; labais uzvarēs ļauno, svētie gūs uzvaru pār saviem vajātājiem un
Dieva valstība uzvarēs cilvēku valstības un Sātanu.”

Tāpēc, ka mēs zinām, ka labais beigās gūs uzvaru pār ļauno, atliek tikai noskatīties,
kurš kura pusē nostāsies — Sātana vai Dieva.

Prezidents Ezra Tafts Bensons ir teicis: „Katru dienu ļaunā un labā spēki uzņem
jaunus kareivjus. Katrs no mums katru dienu izdara izvēles, kas parāda, kā pusē
mēs nostājamies. Gala iznākums ir nešaubīgs — beigās uzvarēs taisnīgo spēki.
Atliek tikai noskatīties, kur mēs katrs personīgi, tagad un nākotnē, šajā kaujā
atradīsimies un cik augstu mēs stāvēsim. Vai mēs būsim uzticīgi mūsu iepriekš
izredzētajai pēdējo dienu misijai? („In His Steps” [Brigama Janga universitātes

svētbrīdis, 1979. g. 4. maijs], 1, speeches.byu.edu).

Apdomā, ko tu vari darīt, lai vēl pilnīgāk atrastos Dieva pusē. Rīkojies atbilstoši
saņemtajiem pamudinājumiem.
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Jāņa atklāsmes grāmatas 2.–3. nodaļa
Jānis raksta septiņu draudžu vadītājiem Jēzus Kristus vārdus
Jāņa atkl. 2:1 – 3:13 ir Tā Kunga vēstījums septiņām Āzijas draudzēm. Izlasi šos
pantus, meklējot padomus un apsolījumus, ko Tas Kungs deva šiem Baznīcas
locekļiem.

Kurus no šiem solījumiem tu vēlētos saņemt?

Izlasi Jāņa atkl. 3:14–17, meklējot, kas Lāodikejas Baznīcas locekļiem bija jāpārvar,
lai iegūtu paaugstināšanu. 14. pantā vārds „Āmen” atsaucas uz Jēzu Kristu.

4. Savā studiju dienasgrāmatā atbildi uz šādiem jautājumiem:

a. Ko, tavuprāt, nozīmē tas, ka Baznīcas locekļi nebija „ne auksti, ne karsti”
(Jāņa atkl. 3:15), bet bija „remdeni” Jēzus Kristus sekotāji?

b. Tavuprāt, kas ir dažas lietas, ko „remdenie” Jēzus Kristus sekotāji varētu
darīt un ko nedarīt?

Padomā, ko tu pēdējo gadu laikā esi darījis, lai sekotu Jēzum Kristum, un vai tu esi
„karsts, auksts vai remdens” Jēzus Kristus sekotājs.

Izlasi Jāņa atkl. 3:19, meklējot, kāpēc Tas Kungs teica, ka Viņš pārmācīja Lāodikejas
svētos. Tu varētu pasvītrot vai atzīmēt to, ko atrodi.

Izlasi pirmo frāzi no Jāņa atkl. 3:20, meklējot, kādu Savu rīcību Glābējs atklāja.

Kāda varētu būt cilvēku reakcija,
saprotot, ka pie viņu nama durvīm
klauvē Glābējs? ____________________

Padomā, kā tu varētu justies, izdzirdot
klauvējienus pie durvīm un saprotot, ka
tas ir Glābējs. Vai tu atvērtu durvis?

Izlasi atlikušo daļu no Jāņa atkl. 3:20,
meklējot, kādu svētību Tas Kungs
apsolīja Lāodikejas svētajiem un kas
viņiem bija jādara, lai to iegūtu.

Pamatojoties uz Tā Kunga vēstījumu
Lāodikejas svētajiem, mēs varam
mācīties šādu principu: Atverot
Glābējam durvis, Viņš pie mums
ienāks un ieturēs ar mums mielastu.

Senajā Tuvo Austrumu kultūrā kopīgs
mielasts bija sadraudzības zīme. Tas
norādīja uz to, ka pastāvēja draudzības
un miera saikne vai tā vismaz tika
piedāvāta.

Ko, tavuprāt, nozīmēja Jāņa atkl. 3:20 minētās durvis?
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Lasot šo prezidenta Spensera V. Kimbala stāstu, padomājiet, ko šīs durvis varētu
nozīmēt:

„Kādu dienu [mākslinieks, vārdā Holmans Hants] parādīja draugam bildi, kur
„Kristus klaudzina pie durvīm”, kad draugs pēkšņi iesaucās: „Šajā attēlā
ir kļūda!”

„Kāda?” pajautāja mākslinieks.

„Durvīm, pie kurām Jēzus klaudzina, nav roktura,” viņš atbildēja.

„Ak,” atbildēja misters Hants, „tā nav kļūda. Redzi, tās ir durvis uz cilvēka sirdi. Tās var atvērt
tikai no iekšpuses.”

Un tā tas arī ir. Jēzus var stāvēt un klaudzināt, bet katrs pats izvēlas, vai atvērt” (The Miracle of
Forgiveness [1969], 212. lpp.).

Apdomā, ko tu vari darīt, lai atvērtu savu sirdi Glābējam.

Izlasi Jāņa 3:21–22, meklējot, ko Glābējs svētajiem apsolīja un lika viņiem darīt.

Saskaņā ar 22. pantu, kādu norādi deva Tas Kungs?

Centies „dzirdēt, ko Gars saka” (Jāņa atkl. 3:22), atkārtojot to, ko esi šajā stundā
iemācījies. Rīkojies atbilstoši saņemtajiem iespaidiem.

5. Savā studiju dienasgrāmatā, zem šīs dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju Jāņa atklāsmes grāmatas 1.–3. nodaļu un pabeidzu šo stundu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu skolotāju:
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31. DAĻA: 2. DIENA

Jāņa atkl. 4.–5. nodaļa
Ievads
Vīzijā apustulis Jānis redzēja apskaidrotas būtnes pielūdzam Debesu Tēvu, Viņam
sēžot Savā tronī. Viņš arī redzēja grāmatu, kas bija aizzīmogota ar septiņiem
zīmogiem, un Jēru jeb Jēzu Kristu, kurš ir cienīgs atvērt šo grāmatu.

Centies izprast simbolus Svētajos Rakstos
Tas Kungs un Viņa pravieši bieži izmanto simbolus, lai mācītu evaņģēlija patiesības. Svētie Raksti
ir pilni ar simboliem, līdzībām un tēliem, kam ir svarīga nozīme. Studējot Svētos Rakstus, meklē
simbolus. Kad esi tos atradis, apstājies un pārdomā, ko tie varētu nozīmēt. Simboliem bieži ir
vairākas nozīmes.

Jāņa atkl. 4. nodaļa
Jānis redz apgarotas būtnes pielūdzam Debesu Tēvu
Iedomājies sevi celestiālajā valstībā. Kā tu iztēlojies celestiālo valstību? Kāda,
tavuprāt, tā būs?

Kā var lasīt Jāņa atkl. 4.–5. nodaļā, apustulis Jānis redzēja vīziju par daļu no
celestiālās valstības.

1. Izlasi Jāņa atkl. 4:1–8. Savā studiju dienasgrāmatā uzzīmē vienkāršu
diagrammu par to, ko redzēja Jānis. Ievēro, ka „aizrauts garā”

(2. pants) nozīmē — būt tādā stāvoklī, kura laikā tiek saņemtas atklāsmes, vai
redzēt vīziju caur Garu.

Jāņa atkl. 4:3 Jānis rakstīja, ka Debesu Tēva izskats bija „līdzīgs dārgakmeņiem
jaspīdam un sardijam”. Elders Brūss R. Makonkijs, Divpadsmit apustuļu kvoruma
loceklis, paskaidroja:

„Cenzdamies aprakstīt mirstīgo sapratnei Varenākā no Visvarenākajiem
grandiozumu, slavu un skaistumu, Jānis pielīdzina Viņa izskatu dārgakmeņiem un
pusdārgakmeņiem. Komentētāji uzskata, ka pieminētais jaspīds ir dimants. …

Kā mirstīgie pravieši var atrast vārdus, lai saviem līdzcilvēkiem atklātu celestiālās,
mūžīgās pasaules varenības un slavas diženumu un neparasto skaistumu? Viņi
runā par varavīksnēm un dārgakmeņiem, virpuļojošām uguns liesmām, ar uguni

degošām oglēm, no kurām uzliesmo zibens; viņi stāsta par pērkondārdiem un balsīm, par lielu
ūdeņu krākšanu un par majestātiskām varenības un skaistuma izpausmēm — tas viss tiek darīts,
cenšoties laicīgajos vārdos izteikt to, kas var tikt ieraudzīts un iepazīts tikai ar Gara spēku.
(Ecēhiēla 1. un 10. nodaļa; Jesajas 3. nodaļa.) Bet lai slavēts Tas Kungs, ka viņi ir tā centušies, lai
tie, kas nav redzējuši un dzirdējuši, varētu gūt kaut nelielas zināšanas par lietām, kas ir paslēptas
aiz debesu logiem” (Doctrinal New Testament Commentary, 3. sēj. [1965.–1973. g.],
3:464–466).

Mūsdienu atklāsme palīdz mums vairāk izprast to, ko redzēja Jānis. Piemēram, pēc
tam, kad pravietis Džozefs Smits lūdza Tam Kungam izskaidrot dažus Jāņa atkl.
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1.–11. nodaļā minētos simbolus un notikumus, Tas Kungs deva atklāsmi, kas
pierakstīta Mācības un Derību 77. nodaļā.

2. Pārzīmē šo tabulu savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā. Izlasi
katru mijnorādi un ieraksti tabulā papildus informāciju, ko atrodi

par to, ko Jānis redzēja. (Kad esi pabeidzis(gusi), salīdzini savas atbildes ar tām,
kas atrodamas šīs stundas beigās.)

Jāņa atkl. 4. nodaļa

Tas, ko redzēja Jānis Norādes uz citām rakstvietām Papildus
informācija

Goda krēsls (Jāņa atkl.
4:2–3)

M&D 137:1–4

Divdesmit četri vecaji (Jāņa
atkl. 4:4)

M&D 77:5

Septiņi Dieva gari (Jāņa
atkl. 4:5)

Džozefa Smita tulkojumā „Septiņi Dieva gari”
aizstāti ar „septiņiem kalpiem”

Stikla jūra (Jāņa atkl. 4:6) M&D 77:1; 130:6–9

Četras dzīvas būtnes (Jāņa
atkl. 4:6–7)

M&D 77:2–3

Dzīvo būtņu acis un spārni
(Jāņa atkl. 4:8)

M&D 77:4

Izlasi Jāņa atkl. 4:8–11, pievēršot uzmanību tam, ko teica un darīja tie, kas bija
apkārt Debesu Tēvam.

Ko varētu simbolizēt tas, ka vecaji nolika savus vainagus Debesu Tēva goda krēsla
priekšā?

Viens no principiem, ko varam mācīties no šī panta, ir šāds: Apzinoties Debesu
Tēva varenību, mēs kvēli vēlamies pielūgt un slavēt Viņu.

Padomā par to, kas var palīdzēt mums apzināties Debesu Tēva varenību.

Šovakar, pirms lūgt Dievu, padomā par diženo laimes ieceri un to, kā Debesu Tēvs
ir tevi svētījis. Kad lūgsi Dievu, atceries pateikties Viņam īpaši par visu to, ar ko
Viņš tevi ir svētījis.

Jāņa atkl. 5. nodaļa
Jānis redz grāmatu, kas aizzīmogota ar septiņiem zīmogiem, un Jēru, kurš ir cienīgs
to atvērt
Izlasi Jāņa atkl. 5:1–4, meklējot, ko Jānis ieraudzīja Debesu Tēva rokā.
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Ievēro, ka grāmata jeb papirusa rullis,
ko redzēja Jānis, bija aizzīmogots ar
septiņiem zīmogiem. Senos laikos
svarīgi dokumenti tika aizzīmogoti ar
māla vai vaska zīmogiem. Tikai
dokumenta autors un tie, kurus autors
pilnvaroja, bija tiesīgi atvērt zīmogus un
lasīt [dokumenta] saturu.

Izlasi Mācības un Derību 77:6–7, meklējot grāmatas un zīmogu nozīmi.

Zemes „laicīg[ās] eksistenc[es]” (M&D 77:6) 7000 gadu periods attiecas uz laiku,
kas aizsākās no Ādama un Ievas Krišanas. Tas neattiecas uz patieso Zemes vecumu,
ieskaitot radīšanas posmus. Katrs zīmogs simbolizē 1000 gadu periodu.

Saskaņā ar Jāņa atkl. 5:2, kādai īpašībai bija jāpiemīt cilvēkam, lai atvērtu grāmatu?

Pievērs uzmanību tam, ka Jānis gauži raudāja, redzot, ka neviens nevarēja atvērt
grāmatu. Iespējams, viņš domāja, ka Dieva „grib[a], noslēpum[i] un darb[i]”
(Mācības un Derību 77:6), kas attiecas uz Viņa bērnu glābšanu, netiks atklāti jeb
īstenoti. Kas notiktu ar Debesu Tēva bērniem, ja Viņa plāns to glābšanai nevarētu
tikt īstenots?

Izlasi Jāņa atkl. 5:5–7, meklējot, kāpēc Jānim tika pateikts neraudāt. Izlasi arī
Džozefa Smita tulkojumu Jāņa atkl. 5:6 (Svēto Rakstu ceļvedī). Svētajos Rakstos
ragi bieži vien simbolizē varu un pilnvaras; acis bieži simbolizēgaismu un zināšanas;
un skaitlis divpadsmit var simbolizēt dievišķo valdību un organizāciju, vai
priesterību.

Tituls „Jērs” (Jāņa atkl. 5:6) norāda uz Jēzus Kristus upura, kas tika nests, lai
izpirktu Dieva bērnus, lomu (skat. arī Jesajas 53:7; 1. korintiešiem 5:7; 1. Pētera
1:18–19). Frāze „Jēru, kā nokautu” (Jāņa atkl. 5:6) attiecas uz Jēru — parādām rētas,
kas gūtas, topot nokautam. Jānis Kristītājs atsaucās uz Glābēju kā uz „Dieva Jēru”
(Jāņa 1:29, 36).

Izlasi Jāņa atkl. 5:8–10, meklējot, kā būtnes ap Debesu Tēva goda krēslu
slavēja Jēru.

Balstoties uz to, ko Jānis redzēja un dzirdēja saistībā ar Jēru, mēs uzzinām, ka Jēzus
Kristus ir vienīgais, kurš ir cienīgs un spējīgs mūs atpestīt.

Kāpēc, tavuprāt, Jēzus Kristus ir vienīgais, kurš ir cienīgs un spējīgs mūs atpestīt?
____________________

Saskaņā ar Jāņa atkl. 5:10, tie, kurus Jēzus Kristus atpestī, kļūst par ķēniņiem un
priesteriem, ietverot sievietes kā karalienes un priesterienes.

Izlasi Jāņa atkl. 5:11–14, meklējot, kā citi pievienojās Jēzus Kristus un Debesu Tēva
pielūgšanā un slavēšanā.

Apgarotās būtnes un visa radība atzina Debesu Tēva un Jēzus Kristus labestību un
izjuta pateicību par Jēra lomu Debesu Tēva plānā. Tādēļ viņi pielūdza un slavēja
Tēvu un Dēlu. Līdzīgi, kad mēs atpazīstam un sajūtam pateicību par to, ko
Debesu Tēvs un Jēzus Kristus mūsu labā ir paveikuši, mēs vēlamies Viņus
pielūgt un godināt.
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Elders Brūss R. Makonkijs mācīja par pielūgšanu šādu atziņu: „Patiesa un pilnīga
pielūgšana ir saistīta ar sekošanu Dieva Dēla paraugam; tā ir saistīta ar baušļu
ievērošanu un paklausību Tēva gribai tādā mērā, lai mēs progresētu no labvēlības
uz labvēlību, līdz tiksim pagodināti Kristū, kā Viņš ir pagodināts Tēvā. Tas ir kas
daudz vairāk par lūgšanu, sprediķi un dziesmu. Tas ir saistīts ar dzīvošanu,
darīšanu un paklausīšanu. Tā ir lieliskā Piemēra [Jēzus Kristus] dzīves

atdarināšana” („How to Worship”, Ensign, 1971. g. dec., 130. lpp.).

3. Savā studiju dienasgrāmatā ieraksti savas atbildes:

a. Uzskaiti dažus iemeslus, kāpēc tu izjūti pateicību un mīlestību pret Debesu
Tēvu un Jēzu Kristu.

b. Kā tevis uzskaitītās lietas ietekmē tavu vēlmi pielūgt un slavēt Debesu Tēvu
un Jēzu Kristu?

Padomā par šādu jautājumu: ko vēl tu varētu darīt, lai pielūgtu Debesu Tēvu un Jēzu
Kristu? Izveido plānu un rīkojies saskaņā ar saņemtajiem pamudinājumiem.

4. Savā studiju dienasgrāmatā, zem šīs dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju Jāņa atkl. 4.–5. nodaļu un pabeidzu to (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu skolotāju:
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31. DAĻA: 3. DIENA

Jāņa atklāsmes grāmatas
6.–7. nodaļa
Ievads
Apustulis Jānis redzēja vīziju, kurā Dieva Jērs atvēra aizzīmogotās grāmatas pirmos
sešus zīmogus. Kad tika atvērts sestais zīmogs, kas simbolizē šīs pēdējās dienas,
Jānis redzēja Dieva kalpus, kas „savas drēbes mazgājuši un tās balinājuši Jēra
asinīs” (Jāņa atkl. 7:14).

Jāņa atklāsmes grāmatas 6. nodaļa
Jānis redzēja Dieva Jēru atveram aizzīmogotās grāmatas pirmos sešus zīmogus
Kādas varētu būt bažas jums vai cilvēkiem, ko pazīstat, tādēļ ka dzīvojat pēdējās
dienās? ____________________

Pravietis Džozefs Smits mācīja par to, ko par mūsu dienām domāja senie pravieši:
„Ciānas celšana ir jautājums, kas ir interesējis Dieva tautu ikvienā laikmetā; tā ir
tēma, pie kuras ar īpašu sajūsmu ir kavējušies pravieši, priesteri un ķēniņi; ar
priekpilnām gaidām viņi ir raudzījušies pēc laika perioda, kurā mēs tagad
dzīvojam; un, būdami piepildīti ar debešķīgām un priekpilnām gaidām, tie ir
dziedājuši, rakstījuši un pravietojuši par šīm mūsu dienām” (Baznīcas prezidentu

mācības: Džozefs Smits [2010], 509. lpp.).

Kāpēc, tavuprāt, praviešus pārņēma tādas sajūtas par mūsu dienām?

Apustulis Jānis, arī saukts par Jāni Atklājēju, bija viens no praviešiem, kurš zināja
par to, kas notiks pēdējās dienās un kurš liecināja par mūsdienām ar priekpilnām
gaidām. Studējot Jāņa atklāsmes grāmatas 6.–7. nodaļu, sameklē patiesības, kas tev
un tiem, ko tu pazīsti, var sniegt mierinājumu attiecībā uz notikumiem
pēdējās dienās.

Atceries, ka Jāņa atkl. 5:1–5 ir pierakstīts, ka Jānis redzēja grāmatu ar septiņiem
zīmogiem, kuru atvērt bija cienīgs tikai Jērs. Šajā vīzijā Jānis redzēja tēlainus
atveidus dažiem nozīmīgākajiem notikumiem katrā no tūkstoš gadu ilgajiem
periodiem, ko attēloja šie septiņi zīmogi.

1. Savā studiju dienasgrāmatā uzzīmē vienkāršu attēlu, kurā būtu
redzami notikumi saistībā ar pirmajiem pieciem zīmogiem, uz

kuriem atsauces ir dotas zemāk. Lasot par katru zīmogu, padomā, ko katrs
simbols varētu nozīmēt.

a. Pirmais zīmogs (Jāņa atkl. 6:1–2)

b. Otrais zīmogs (Jāņa atkl. 6:3–4)

c. Trešais zīmogs (Jāņa atkl. 6:5–6)

d. Ceturtais zīmogs (Jāņa atkl. 6:7–8)
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e. Piektais zīmogs (Jāņa atkl. 6:9–11)

Kaut arī Tas Kungs nav atklājis dažu Svētajos Rakstos atrodamo simbolu nozīmi,
tomēr daudzu simbolu nozīmi Viņš ir atklājis caur Saviem praviešiem. Studējot šīs
rakstvietas un uzdodot jautājumus, tu vari meklēt praviešu komentārus, lai redzētu,
ko par konkrētajām rakstvietām ir teikuši Baznīcas vadītāji. Informācija pievienotajā
tabulā tev var palīdzēt saprast daļu no simbolisma, kas ir atrodams Jāņa atkl.
6:1–11, attiecībā uz pirmo piecu zīmogu atvēršanu.

Pirmais
zīmogs

(Apmēram
4000 līdz
3000 g. p.m.ē.)

Balts zirgs = uzvara

Šaujamais stops = karš

Vainags = iekarotājs

Elders Brūss R. Makonkijs no Divpadsmit apustuļu kvoruma izteica pieņēmumu, ka
Jāņa atkl. 6:1–2 ir aprakstītas Ēnoha dienas un ka jātnieks ir Ēnohs (skat. Doctrinal
New Testament Commentary, 3. izd. [1966–1973], 3:476–478).

Otrais zīmogs

(Apmēram
3000 līdz
2000 g. p.m.ē.)

Ugunssārts zirgs = asinsizliešana

Zobens = karš un iznīcība

Elders Makonkijs izteica pieņēmumu, ka Jāņa atkl. 6:3–4 ir aprakstītas Noasa
dienas, kad zemi klāja ļaundarības. Ugunssārtā zirga jātnieks varēja būt pats velns
vai, iespējams, „persona, kas simbolizē daudzos slepkavas — karotājus” (skat.
Doctrinal New Testament Commentary, 3:478–479).

Trešais zīmogs

(Apmēram
2000 līdz
1000 g. p.m.ē.)

Melns zirgs = bads

Svari = augsta cena pārtikai

Elders Makonkijs izteica pieņēmumu, ka Jāņa atkl. 6:5–6 ir aprakstītas Ābrahāma
dienas, kad daudzi nomira bada dēļ (skat. Doctrinal New Testament Commentary,
3:479–480). Cilvēks sev varēja nopirkt tikai tik daudz pārtikas par dienas algu, lai
izdzīvotu šo vienu dienu, kas norāda uz ļoti smagu badu.

Ceturtais
zīmogs

(Apmēram
1000 g. p.m.ē.
līdz Kristus
dzimšanai)

Pelēks zirgs = nāve

Nāve un elle = ļauno iznīcināšana un viņu uzņemšana garu cietumā (skat. Jesajas
5:14)

Elders Makonkijs izteica pieņēmumu, ka Jāņa atkl. 6:7–8 attiecas uz gadiem
„ilgušajiem vareno valstību un tautu nerimstošajiem kariem un nodevībām pret
Israēlu” (skat. Doctrinal New Testament Commentary, 3:481). Starp šīm tautām bija
Bābele, Persija, Ēģipte, Grieķija un Roma.

Piektais
zīmogs

(Apmēram no
Kristus
dzimšanas līdz
1000. g. m.ē.)

Altāris = upuris

Dvēseles = mocekļi, kristieši, kas ir nokauti viņu ticības dēļ

Elders Makonkijs izteica pieņēmumu, ka Jāņa atkl. 6:9–11 attiecas uz daudzajiem
agrīnajiem kristiešiem, tostarp lielāko daļu tā laika apustuļiem, kas mira mocekļu
nāvē (skat. Doctrinal New Testament Commentary, 3:482–483). Tāpēc, ka šie svētie
atdeva savas dzīvības „Dieva vārda un liecības dēļ, kas bija viņiem” (Jāņa atkl. 6:9),
viņi tika ģērbti „baltās drēbēs” (skat. Jāņa atkl. 6:11), kas simbolizē šķīstību (skat.
Jāņa atkl. 7:13–14; 3. Nefija 27:19).

Sestais zīmogs attiecas uz mūsu dienām un notikumiem, konkrētāk uz nelaimēm,
kas notiks pirms Tūkstošgades, kad Jēzus Kristus personīgi valdīs uz Zemes (skat.
Brūss R. Makonkijs, Doctrinal New Testament Commentary, 3:485–486).

Izlasi Jāņa atkl. 6:12–17, meklējot, kādus notikumus par mūsu dienām Jānis
pareģoja, kas notiks pirms Tā Kunga Otrās atnākšanas. Izlasi arī Džozefa Smita
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tulkojumu Jāņa atkl. 6:14 — „Un debesis atvērās, kā atveras vēzda, ko satin; un visi
kalni un visas salas tika izkustinātas no savām vietām.”

Ievēro, ka Jāņa atkl. 6:16 ir rakstīts par cilvēkiem, kas izmisīgi centīsies izbēgt no
Dieva dusmām. Tad Jānis uzdod jautājumu: „Kas varētu pastāvēt?” (Jāņa atkl. 6:17).
Jāņa atklāsmes grāmatas 7. nodaļa mums palīdz saprast, kas varēs pastāvēt jeb
pārciest sestā zīmoga katastrofas.

Jāņa atklāsmes grāmatas 7. nodaļa
Jānis redzēja Dieva kalpus, kas bija mazgājuši savas drēbes Jēra asinīs
Izlasi Jāņa atkl. 7:1–4, meklējot, ko vēl Jānis redzēja, kad tika atvērts sestais zīmogs.
Izlasi arī Mācības un Derību 77:8–11, kur Tas Kungs izskaidro šo pantu nozīmi.

Elders Brūss R. Makonkijs paskaidroja, ka vārds Ēlija, kā tas ir minēts Mācības un
Derību 77:9, ir „vārds un tituls tiem, kuru misija ir piešķirt atslēgas un spēku
cilvēkiem šajā noslēdzošajā laika pilnībā” (Mormon Doctrine, 2. izd.
[1966], 221. lpp.).

Daži no šiem vīriem, kas ieradās, lai piešķirtu atslēgas un spēku, bija Ādams,
Moronijs, Jānis Kristītājs, Pēteris, Jēkabs un Jānis, Mozus un Ēlija.

„Dieva kalpu” apzīmogošana vai iezīmēšana uz „viņu pierēm” (Jāņa atkl. 7:3) ir
līdzība viņu uzticībai, kalpošanai un piederībai Dievam.

Pravietis Džozefs Smits mācīja, ka uzticīgo apzīmogošana uz viņu pierēm „norāda
uz svētību apzīmogošanu pār viņiem, kas ir mūžīgā derība, šādi nodrošinot viņu
aicināšanu un izredzēšanu” (History of the Church, 5:530).

Jāņa atkl. 7:4 minētais skaitlis 144 000 „ir Israēla divpadsmit cilšu ordinēto augsto
priesteru skaits, kuri palīdzēs cilvēkiem viņu ceļā uz paaugstināšanu. … Tas nav, kā
daži cilvēki domā, cilvēku skaits, kas tiks paaugstināti” (New Testament Student
Manual [Baznīcas izglītības sistēmas rokasgrāmata, 2014. g.], 544. lpp).

Saskaņā ar Jāņa atklāsmes grāmatas 9. nodaļā rakstīto, Jānis atkal atsaucās uz šiem
taisnīgajiem kalpiem. Izlasi Jāņa atkl. 9:3–4, meklējot, kas notiks ar tiem, kas nebūs
apzīmogoti kā Dieva kalpi.

Izlasi Jāņa atkl. 7:9–10, meklējot, ko vēl Jānis redzēja. Ievēro, kas šiem cilvēkiem
bija mugurā.

Saskaņā ar Jāņa atkl. 7:11–12 rakstīto, Jānis redzēja, ka šie cilvēki kopā ar 24
vecajiem un četriem zvēriem, kas ir minēti Jāņa atklāsmes grāmatas 4. nodaļā,
ieskāva Dieva troni un pielūdza Viņu.
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Izlasi Jāņa atkl. 7:13–17, meklējot atbildes uz šādiem jautājumiem: Tu varētu
pasvītrot vai atzīmēt, ko esi uzgājis.

• Ko šie cilvēki bija izcietuši?

• Kā viņu drēbes kļuva tīras?

• Kādas svētības viņi saņems?

Ievēro, ka šo cilvēku drēbes bija „mazgātas un balinātas Jēra asinīs” (Jāņa atkl.
7:14), kas ir līdzība cilvēku šķīstīšanai caur Jēzus Kristus Izpirkšanu. Svētības
16.–17. pantā apraksta to cilvēku, kuri iemanto celestiālo valstību, prieku, mieru un
uzticību (skat. arī Mācības un Derību 138:12–15).

No šiem pantiem mēs varam mācīties: ja mēs ar ticību izturēsim mūsu
pārbaudījumus un tapsim šķīsti caur Jēzus Kristus veikto Izpirkšanu, mēs
varēsim baudīt celestiālo godību kopā ar Dievu.

Pārdomā, kā tas būtu un kā tu varētu justies, stāvot Dieva priekšā pilnīgā šķīstumā.
Kādas būtu šīs sajūtas salīdzinājumā ar sajūtām, kas bija cilvēkiem, par kuriem ir
rakstīts Jāņa atkl. 6:16?

2. Savā studiju dienasgrāmatā atbildi uz šādiem jautājumiem:

a. Kas mums ir jādara, lai Glābēja Izpirkšana varētu mūs šķīstīt?

b. Kā celestiālās godības svētību atcerēšanās tev ir palīdzējusi tavos centienos
izturēt pārbaudījumus un tapt šķīstītam?

Pārskati sarakstu ar šaubām, kuras tu pierakstīji šīs stundas sākumā. Apdomā, kā
Jāņa atklāsmes grāmatas 7. nodaļā noteiktais princips tev var palīdzēt, kad tevi māc
bažas par dzīvi pēdējās dienās.

Tu varētu dažas minūtes pārdomāt un lūgt savā sirdī par to, kā tu vari pielietot šos
principus savā dzīvē.

3. Savā studiju dienasgrāmatā, zem šīs dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju Jāņa atklāsmes grāmatas 6.–7. nodaļu un pabeidzu šo stundu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu skolotāju:
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31. DAĻA: 4. DIENA

Jāņa atklāsmes grāmatas
8.–11. nodaļa
Ievads
Apustulis Jānis redzēja, kā tiek atvērts septītais zīmogs un uzzināja savu misiju —
piedalīties Israēla sapulcināšanā pēdējās dienās. Jānis redzēja, ka neskatoties uz
daudzajām sērgām, iznīcību un sodiem, kas nāks pār Zemes iedzīvotājiem, taisnīgie
tiks pasargāti no daudziem.

Jāņa atklāsmes grāmatas 8.–9. nodaļa
Jānis redz, kā tiek atvērts septītais zīmogs
Apskati Jāņa atklāsmes grāmatai pievienoto tabulu. Ievēro, cik daudz pantu attiecas
uz notikumiem no pirmajiem sešiem zīmogiem salīdzinājumā ar to, cik daudz
pantu attiecas uz notikumiem no septītā zīmoga.
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Apustulis Jānis rakstīja vairāk par notikumiem, kas ir saistīti ar septīto 1000 gadus
ilgo periodu, nekā par notikumiem, kas saistīti ar kādu no citiem 1000 gadus
ilgajiem periodiem. Viņš īpaši rakstīja par notikumiem, kas norisināsies laikā starp
septītā zīmoga atvēršanu un Jēzus Kristus Otro atnākšanu.

Kāpēc, tavuprāt, Jānis tik daudz rakstīja par notikumiem, kas risināsies, atverot
septīto zīmogu? ____________________

Studējot Jāņa vīziju no Jāņa atklāsmes grāmatas 8.–11. nodaļas, apdomā, ko mēs
varam mācīties no tā, ko viņš pierakstīja par šiem notikumiem.

Jāņa atkl. 8:1–6 apraksta, kā Glābējs atver septīto zīmogu. Jānis redzēja septiņus
eņģeļus, kuriem bija dotas septiņas bazūnes. „Sendienās bazūnes tika izmantotas,
lai celtu trauksmi, signalizētu [armijai] doties kaujā vai paziņotu par karaliskas
personas ierašanos. Tātad, bazūnes skaņa vēstī vai ziņo par kaut ko nozīmīgu”
(Džeralds N. Lands, „Seeing the Book of Revelation as a Book of Revelation”,
Ensign, 1987. g. dec., 50. lpp.).

Izlasi Mācības un Derību 77:12, meklējot, par ko vēstīs septiņu bazūņu skaņas.

Jāņa atkl. 8:1–6 bazūņu skaņas signalizēs sākumu dažādām sērgām un iznīcībai,
kas ievadīs Jēzus Kristus Otro atnākšanu un Viņa valdīšanu Tūkstošgadē.

Izlasi katru no rakstvietām, kas izskaidro notikumus, kas ir saistīti ar pirmo sešu
bazūņu skaņām. Lasot meklē atbildes uz attiecīgajiem jautājumiem.

Pirmā — Jāņa atkl. 8:7. Kas notika, kad pēc pirmā eņģeļa bazūnes
skaņām uz zemes sāka krist „krusa un uguns”?

Otrā — Jāņa atkl. 8:8–9. Kādas trīs lietas tika ietekmētas, atskanot
trešajai bazūnei?

Trešā — Jāņa atkl. 8:10–11. Kas notika, kad no debesīm nokrita liela
zvaigzne? (Ņem vērā, ka vērmeles ir augs, kas tiek izmantots, lai

simbolizētu „nelaimi vai skumjas”.)

Ceturtā — Jāņa atkl. 8:12. Kādas trīs lietas tika daļēji aptumšotas pēc
ceturtās bazūnes atskanēšanas?

Piektā — Jāņa atkl. 9:1–3. Kas iznāca no bezdibeņa, kad piektais eņģelis
to atvēra?

Sestā — Jāņa atkl. 9:13–16, 18. Cik daudz kareivju piedalījās lielajā
kaujā, ko Jānis redzēja pēc sestās bazūnes atskanēšanas? Kāda daļa

cilvēces, pēc viņa redzētā, tika šajā kaujā nogalināta?

Izlasi Jāņa atkl. 9:20–21, meklējot, kā reaģēs ļaunie, kas pārdzīvos šīs nelaimes.

Jāņa atklāsmes grāmatas 10. nodaļa
Eņģelis māca Jāni par viņa misiju pēdējās dienās
Jāņa atklāsmes grāmatas 10. nodaļā ir pārtraukums aprakstā par septītās bazūnes
skaņām un ar to saistītajām nelaimēm. Šajā nodaļā mēs lasām, ka norādījumus
Jānim deva cits eņģelis.
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Kādas dzīves pieredzes var uzskatīt par
saldām un rūgtām?
____________________

Izlasi Jāņa atkl. 10:1–3, meklējot, ko
eņģelis turēja.

Izlasi Jāņa atkl. 10:8–11, meklējot, kas Jānim tika likts darīt ar šo mazo grāmatu.
Ievēro to, kāda bija tās garša.

Izlasi Mācības un Derību 77:14, meklējot, ko šī mazā grāmata simbolizēja.

Jēzus Kristus svētīja apustuli Jāni, lai viņš varētu dzīvot līdz Viņa Otrajai atnākšanai
un vest cilvēkus pie Viņa (skat. Jāņa 21:20–24; Mācības un Derību 7:1–4). Jāņa
misija ir palīdzēt sapulcināt Israēla bērnus. Kā šī misija ir pielīdzināma gan saldai,
gan rūgtai garšai?

1. Savā studiju dienasgrāmatā, izmantojot Jāņa atkl. 10:8–11, atbildi uz
vienu vai abām situācijām:

a. Esmu dzirdējis par to, cik grūti ir kalpot misijā. Man ir bijušas grūtības
pieņemt noraidījumu. Es neesmu pārliecināts, vai vēlos kalpot.

b. Es esmu centies darīt to, kas ir pareizi. Es lasu Svētos Rakstus, lūdzu un
cenšos dalīties ar evaņģēliju, bet dažas lietas manā dzīvē joprojām nav
kārtībā, — un es nekad iepriekš neesmu palīdzējis nevienam pievienoties
Baznīcai. Varbūt es padošos.

Jāņa atklāsmes grāmatas 11. nodaļa
Jānis redz Jeruzālemē nogalinātus divus praviešus un dzird septītās bazūnes skaņas.
Jāņa atklāsmes grāmatas 11. nodaļa tiek ievadīta ar apustuļa Jāņa aprakstu par
notikumiem, kas risināsies laikā starp septītā bazūnes skaņām un Jēzus Kristus
Otro atnākšanu. Šajā laikā ļaunajiem būs lielāka vara un kontrole pār zemi, un
karaspēks centīsies ieņemt Jeruzālemi, kas ir daļa Armagedona lielās un
pēdējās kaujas.

Jānis aprakstīja Jeruzālemes pilsētu un to, kā citticībnieki (tie, kas nenoslēdz un
neievēro derības ar To Kungu) bija to ieņēmuši 42 mēnešus, kas ir trīs ar pusi gadi.

Izlasi Jāņa atkl. 11:3–6, meklējot, ko divi Glābēja liecinieki izdarīs īsi pirms Viņa
Otrās atnākšanas.

Šiem diviem praviešiem, līdzīgi kā Ēlijam un Mozum, būs spēks un vara aizslēgt
debesis un šaustīt zemi ar mocībām. Uguns, kas izies no šo divu liecinieku mutēm,
varētu būt līdzība viņu sniegto liecību spēkam (skat. Jeremijas 5:14; 20:9).

Izlasi Mācības un Derību 77:15, meklējot, kas būs šie divi liecinieki.

Izlasi Jāņa 11:7–12, meklējot, kas notiks ar šiem diviem praviešiem. Pievērs
uzmanību tam, kā reaģēs ļaunie.

Izlasi Jāņa atkl. 11:13–15, meklējot, kas notiks pēc tam, kad šie divi pravieši būs
augšāmcēlušies no mirušajiem un uzkāpuši debesīs.
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Kas valdīs pār „pasaules valstību” pēc septītās bazūnes izskanēšanas (Jāņa atkl.
11:15)?

Jāņa atkl. 11:16–19 mēs lasām, ka 24 vecaji, kas sēdējā blakus Dieva tronim,
pielūdza un pateicās Dievam par taisnīgo atalgošanu un ļauno sodīšanu.

2. Atsauc atmiņā no iepriekšējās mācību stundas principu, kas ir
atrodams Jāņa atklāsmes grāmatas 7. nodaļā: Ja mēs ticībā

izturēsim mūsu pārbaudījumus un tapsim šķīsti caur Jēzus Kristus veikto
Izpirkšanu, mēs varēsim baudīt celestiālo godību kopā ar Dievu. Padomā
par notikumiem septītā zīmoga atvēršanas laikā, par kuriem tu šodien studēji.
Savā studiju dienasgrāmatā pieraksti, kā šie principi var sniegt mierinājumu un
mieru tiem, kuriem būs jāpiedzīvo dažas no briesmīgajām nelaimēm, kas notiks
pirms Tā Kunga Otrās atnākšanas.

Elders Nīls L. Andersens no Divpadsmit apustuļu kvoruma mācīja, ka, neskatoties
uz mūsdienu nelaimēm, mēs varam gaidīt Glābēja atnākšanu ar godbijību un
priekpilnām gaidām:

„Mēs dzīvojam, brāļi un māsas, laikā — pirms Tā Kunga Otrās atnākšanas —,
kuru ticīgie ir gaidījuši gadsimtiem ilgi. Mēs dzīvojam karu un karu
daudzināšanas laikā, dabas katastrofu laikā, — laikā, kad pasauli plosa
apjukums un nemieri.

Taču mēs dzīvojam arī dižajā Atjaunošanas laikā, kad evaņģēlijs tiek pasludināts
visai pasaulei, — laikā, par kuru Tas Kungs apsolīja, ka Viņš „cels … šķīstus

ļaudis” [Mācības un Derību 100:16] un apbruņos viņus „ar taisnību un Dieva spēku” [1. Nefija
14:14].

Mēs līksmojam par šo laiku un cerībā lūdzam Dievu, lai spētu drosmīgi stāties pretim savām
grūtībām un nenoteiktībai. Dažu cilvēku grūtības ir smagākas nekā citu, taču neviens nav no tām
pasargāts. …

Lai arī Tas Kungs mūs ir vairākkārt mierinājis, ka „mums nevajag bīties” [Mācības un Derību
10:55], grūtību brīžos reizēm nav viegli saglabāt skaidru perspektīvu un redzēt pāri šīs pasaules
robežām. …

Mūsu ticība aug, kad mēs gaidām to brīnišķīgo dienu, kad Glābējs atgriezīsies uz Zemes. Domas
par Viņa atnākšanu saviļņo manu dvēseli. Tas būs aizraujoši! Tās apmērs un grandiozums, tās
plašums un lieliskums pārsniegs jebko, ko mirstīgā acs jebkad ir redzējusi vai piedzīvojusi. …

… Mēs godbijībā nometīsimies ceļos, „un Tas Kungs runās ar savu balsi, un visi zemes gali
dzirdēs to” [Mācības un Derību 45:49]. „Un tā būs … kā lielu ūdeņu balss, un kā skaļa pērkona
balss.” [Mācības un Derību 133:22]. „Un Tas Kungs, … Glābējs, stāvēs Savu ļaužu vidū.”
[Mācības un Derību 133:25]” („Lai nāk Tava valstība” (vispārējās konferences runa), Ensign vai
Liahona, 2015. g. maijs, 119.–120., 122. lpp.).

3. Savā studiju dienasgrāmatā, zem šīs dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju Jāņa atklāsmes grāmatas 8.–11. nodaļu un pabeidzu šo stundu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu skolotāju:
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32. DAĻA: 1. DIENA

Jāņa atklāsmes grāmatas
12.–13. nodaļa
Ievads
Jāņa atklāsmes grāmatas 12.–14. nodaļā ir pārtraukums apustuļa Jāņa vīzijas
hronoloģijā. Jānis redzēja vīziju, kurā pūķis draudēja sievietei un viņas bērnam.
Viņš rakstīja par karu debesīs un pasaules valstībām, kas cīnīsies pret Dieva
sekotājiem.

Jāņa atklāsmes grāmatas 12. nodaļa
Jānim tiek parādīts, ka Sātans un viņa eņģeļi ir vienmēr cīnījušies pret To Kungu un
Viņa Baznīcu
Ar līnijām savienojiet kreisajā ailē dotos draudus ar labajā pusē dotajiem veidiem,
kā pret tiem cīnīties.

Draudi Veidi, kādos cīnīties pret draudiem

saules apdegums grēku nožēlošana un ticība Jēzum Kristum

pretinieku kaujinieki medikamenti vai atpūta

slimība saulessargs vai apģērbs

grēks un vainas apziņa patiesības no Jāņa atklāsmes grāmatas 12. nodaļas

Sātana ietekme kara ieroči

Ar kuriem no šiem draudiem tev nesen ir nācies cīnīties? Tavuprāt, kurš no šiem
draudiem ir bīstamākais? Kāpēc? ____________________

Studējot Jāņa atklāsmes grāmatas 12. nodaļu, meklē patiesības, kas tev varētu
palīdzēt cīnīties pret Sātana ietekmi. Jāņa atklāsmes grāmatas 12.–14. nodaļā ir
pārtraukums Jāņa vīzijas aprakstā par notikumiem septītā zīmoga atvēršanas laikā.
Iespējams, ka ar šo pārtraukumu Tas Kungs palīdzēja Jānim saprast frāžu —
„pasaules valstības” un „Tā Kunga valstības” — nozīmi (Jāņa atkl. 11:15). Svēto
Rakstu ceļvedī ir atrodams Džozefa Smita tulkojums visai Jāņa atklāsmes grāmatas
12. nodaļai.

Apskati attēlu un padomā, ko šie simboli varētu nozīmēt.

644



Izlasi Jāņa atkl. 12:1–2, 5, meklējot, kas
notika ar sievieti. (Džozefa Smita
tulkojums 5. pantu novieto uzreiz aiz
2. panta.)

Ievēro, ka sievietes bērns „ganīs visas
tautas ar dzelzs zizli” (Jāņa atkl. 12:5).

Izlasi Jāņa atkl. 12:3–4, meklējot, kas
draudēja sievietei un viņas bērnam.

Tavuprāt, kāda ir 1.–4. pantā aprakstīto
simbolu nozīme?

Izlasi Džozefa Smita tulkojums, Jāņa
atklāsmes gr. 12:7–8 (Svēto Rakstu
ceļvedī), meklējot, kāda ir pūķa,
sievietes un bērna nozīme. Tu vari
uzrakstīt katra simbola nozīmi līdzās
Jāņa atkl. 12:1–5.

Pūķis simbolizē Sātanu (skat. Džozefa
Smita tulkojums, Jāņa atklāsmes gr. 12:8), sieviete simbolizē „Dieva baznīcu”, un
bērns simbolizē „mūsu Dieva valstību un Viņa Kristu” (Džozefa Smita tulkojums,
Jāņa atklāsmes gr. 12:7). Šajā valstībā ietilpst Tā Kunga Baznīcas uzticīgie locekļi.
(Plašākus skaidrojumus par šiem pantiem meklējiet New Testament Student Manual
[Baznīcas izglītības sistēmas rokasgrāmata, 2014. g.], 550.–552. lpp..)

Saskaņā ar Jāņa atkl. 12:4, kāds bija pūķa nolūks?

Tavuprāt, kāpēc Sātans tik ļoti cenšas iznīcināt Dieva un Kristus valstību?
____________________

Izlasi Jāņa atkl. 12:6, meklējot, ko pūķa draudu dēļ sieviete izdarīja.

Tuksnesī bēgošā sieviete ir simbols Lielajai Baznīcas atkrišanai un priesterības
paņemšanai prom no Zemes pēc Jēzus Kristus un Viņu apustuļu nāves.

Pēc tam, kad Jānis bija redzējis pūķa draudus sievietei un viņas bērnam, viņam tika
parādīts notikums no mūsu pirmsmirstīgās dzīves, kad Sātans un viņa sekotāji
cīnījās pret glābšanas ieceri un Dieva svētajiem.

Izlasi Džozefa Smita tulkojumu, Jāņa atklāsmes gr. 12:6–11 (Svēto Rakstu ceļvedī),
meklējot, kas debesu karā notika ar Sātanu un kā Dieva svētie uzveica Sātanu un
viņa sekotājus. Tu varētu pasvītrot vai atzīmēt to, ko esi uzgājis.

Jāņa atkl. 12:4 ir teikts, ka pūķa aste „noslaucīja trešo daļu zvaigžņu”. Tas ir simbols
lielajam skaitam Debesu Tēva gara bērnu, kas izvēlējās sekot Sātanam. „Miķelis ar
saviem eņģeļiem” (Jāņa atkl. 12:7) ir Ādams un citi taisnīgie Dieva gara bērni.

Saskaņā ar Jāņa atkl. 12:11, kā taisnīgie debesu pulki (tu tai skaitā) pieveica Sātanu?

Saskaņā ar Jāņa atkl. 12:8–9, kur Sātans un un viņa sekotāji pēc viņu sacelšanās tika
nosūtīti?

Izlasi Džozefa Smita tulkojumu, Jāņa atklāsmes gr. 12:12, 17 (Svēto Rakstu ceļvedī),
meklējot, pret ko Sātans karoja pēc tam, kad tika padzīts no debesīm.
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Saprašana, kā mēs uzveicām Sātanu mūsu pirmsmirstīgajā dzīvē, var mums
palīdzēt zināt, kā uzveikt viņa ietekmi un uzbrukumus šeit, uz Zemes. No šiem
pantiem Jāņa atklāsmes grāmatas 12. nodaļā mēs varam mācīties šādu principu:
Mēs varam uzveikt Sātana ietekmi caur Glābēja veikto Izpirkšanu un
paliekot uzticīgi mūsu liecībām par evaņģēliju. Tu vari pierakstīt šo principu
savos Svētajos Rakstos.

Elders Džeimss Dž. Hamula no Septiņdesmitajiem mācīja par to, kā Sātans uzbrūk
tavai paaudzei:

„Paglabāti ierasties šajās pēdējās dienās un aicināti kalpot Tēvam un Viņa Dēlam
ir daudzi Tēva drosmīgie un cildenie dēli un meitas. Viņu drosme un cildenums
tika pierādīta pirmslaicīgajā cīniņā ar Sātanu. …

Dieva valstībai esot atjaunotai uz Zemes un jums ienākot pasaulē, Sātans zina, ka
viņam ir „maz laika atlicis” [Jāņa atkl. 12:12]. Tādēļ Sātans izmanto katru
iespēju, kas ir viņa rīcībā, lai ievilinātu Jūs pārkāpumā. Viņš zina: ja viņš var

ievilināt jūs grēkā, viņš var novērst jūs no kalpošanas pilna laika misijā, precēšanās templī un
nākotnē jūsu bērnu nodrošināšanu ar ticību, kas vājina ne tikai jūs, bet arī Baznīcu. Viņš zina, ka
nekas nevar gāzt Dieva valstību, „kā vien Viņa ļaužu pārkāpumi” [Mosijas 27:13]. Saprotiet, ka šī
kara mērķis esat jūs — jūs, kuri pildāt Dieva baušļus un kuriem ir Jēzus Kristus liecība” („Uzvarēt
karā pret ļauno” (vispārējās konferences runa), Ensign vai Liahona, 2008. g. nov., 50.–51. lpp.).

Kādā veidā Sātans un viņa sekotāji cenšas mūs vājināt? ____________________

Padomā par to, kā Sātans cīnās pret tevi personīgi?

1. Savā studiju dienasgrāmatā uzraksti dažus veidus, kā tu vari
palielināt savu ticību Jēzum Kristum un stiprināt savu liecību

par Viņu.

2. Savā studiju dienasgrāmatā veic ierakstu par vienu no pieredzēm
vai abām:

a. Uzraksti par pieredzi, kad tava liecība par Glābēja īstenoto Izpirkšanu un
ticība tai ir palīdzējusi tev cīņā pret Sātana ietekmi?

b. Uzraksti savu liecību par Jēzus Kristus veikto Izpirkšanu un paskaidro, kā
Izpirkšana mums var palīdzēt mūsu cīņā pret Sātanu un viņa sekotājiem.

Izvēlies vienu vai vairākas tevis uzskaitītās domas un pielieto tās savās cīņās pret
Sātanu un viņa sekotājiem. Tu vari uzrakstīt savus plānus uz atsevišķas papīra lapas
un nolikt tos tur, kur tu tos bieži redzēsi. Kad tu paļaujies uz Glābēja veikto
Izpirkšanu, Tas Kungs tev palīdzēs tavās cīņās pret Sātanu.

Jāņa atklāsmes grāmatas 13. nodaļa
Jānis raksta par pasaules valstībām, kas saņems spēku no Sātana
Jāņa atklāsmes grāmatas 13. nodaļā mēs lasām, ka Jānis redzēja vīziju, kurā bija
četri nežēlīga paskata zvēri, kas attēloja Sātana kontrolētās pasaules ļaunās
valstības. Jānis arī redzēja, ka Sātans caur šīm valstībām darīs dižas lietas un rādīs
viltus brīnumus, lai aizvilinātu Zemes iedzīvotājus.
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3. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, zem šīs dienas
uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju Jāņa atklāsmes grāmatas 12.–13. nodaļu un pabeidzu šo stundu (datums).

Papildus jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu skolotāju:
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32. DAĻA: 2. DIENA

Jāņa atklāsmes grāmatas
14.–16. nodaļa
Ievads
Apustulis Jānis vīzijā redzēja, kā eņģelis atjauno Jēzus Kristus evaņģēliju pēdējās
dienās. Viņš arī dzirdēja balsi no debesīm, kas aprakstīja svētības, ko iegūs tie, kas
nomira, palikuši uzticīgi Tam Kungam. Jānis redzēja taisnīgo un ļauno
sapulcināšanu pēdējās dienās un Dieva sodus — izlietus pār ļaunajiem.

Jāņa atklāsmes grāmatas 14. nodaļa
Jānis redz evaņģēlija atjaunošanu un taisnīgo, un ļauno sapulcināšanu
Daži cilvēki prāto, vai ir iespējams baudīt mieru, neskatoties uz to, ka pasaule ir
pilna ar bezdievību, postu un ļaunumu? Padomā, ko tu varētu pateikt šiem
cilvēkiem.

Studējot Jāņa atklāsmes 14.–16. nodaļu, meklē patiesības, kas tev var sniegt mieru
neskatoties uz to, ka dzīvo pasaulē, kas ir pilna ar bezdievību, postu un ļaunumu.

Jāņa atkl. 14:1–13 mēs lasām par to, ka apustulis Jānis redzēja vīziju par pēdējām
dienām jeb mūsu dienām. Savā vīzijā viņš redzēja postu, kas nāks pār ļaunajiem.
Viņš arī redzēja, kas taisnīgajiem mūsu dienās sniegs mieru.

Izlasi Jāņa atkl. 14:1–5, meklējot, ko Jānis redzēja stāvam ar Glābēju „uz Ciānas
kalna” (Jāņa atkl. 14:1) jeb Ciānā.

Tu varētu atsaukt atmiņā mācīto, ka 1. pantā minētie 144 000 ir augstie priesteri no
divpadsmit Israēla ciltīm, pārstāvot katru tautu, kas ir ordinēti vest cilvēkus
„Pirmdzimtā baznīcā” (Mācības un Derību 77:11; skat. Jāņa atkl. 7:4–8). Frāze —
„nav apgānījušies ar sievietēm” (Jāņa atkl. 14:4) — nozīmē, ka viņi būs šķīsti jeb
morāli tīri. Frāze Jāņa atkl. 14:5 — „viņu mutē nav melu” — nozīmē, ka viņi būs
godīgi un patiesi, un frāze — „bez vainas” — nozīmē, ka viņi būs tīri no grēka.

1. Savā studiju dienasgrāmatā atbildi uz jautājumu: „Kāpēc, tavuprāt,
šķīstība, godīgums un tīrība varētu palīdzēt 144 000 augsto

priesteru sludināt evaņģēliju citiem?”

Savā vīzijā par pēdējām dienām Jānis redzēja vēl trīs eņģeļus. Izlasi Jāņa atkl. 14:6,
meklējot, kas bija pirmajam eņģelim.

Citējis Jāņa atkl. 14:6, prezidents Gordons B. Hinklijs paziņoja: „Šis eņģelis ir
atnācis. Viņa vārds ir Moronijs” (“Stay the Course—Keep the Faith,” Ensign,
1995. g. nov., 70. lpp.).
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Moronijs pirmo reizi parādījās
Džozefam Smitam un pateica, ka Dievs
ir paredzējis viņam īpašu darbu, kas
viņam ir jāpaveic (skat, Džozefs Smits
— Vēsture 1:29–35). Saskaņā ar Džozefs
Smits — Vēsture 1:34, ko Moronijs,
Dieva uzdevumā, Džozefam Smitam
pateica, lai palīdzētu uz Zemes atjaunot
mūžīgo evaņģēliju?

Zināšanas par Moronija lomu
Atjaunošanā var tev palīdzēt saprast,
kāpēc daudzu tempļu smailē ir
uzstādīta viņa statuja.

Jāņa atkl. 14:6 aprakstītais eņģelis var
būt arī daudzu citu debesu vēstnešu
attēlojums, tostarp Moronija, kurš
palīdzēja Jēzus Kristus evaņģēlija
atjaunošanā pēdējās dienās (skat.
Brūss R. Makonkijs, Doctrinal New
Testament Commentary, 3. izd.
[1965–1973], 3:529–31; skat. arī Mācības
un Derību 13. nodaļu; 110:11–16;
128:20–21).

Izlasi Jāņa atkl. 14:7, meklējot, ko
eņģelis pateica. Frāze — „ir atnākusi
Viņa tiesas stunda” — attiecas uz laiku,
kad glābējs tiesās visus Zemes
iedzīvotājus. Viņš tiesās gan Savas
Otrās atnākšanas laikā, gan pēdējās
tiesas laikā.

Jāņa vīzijā par eņģeli mēs mācāmies, ka
viens no iemesliem, kāpēc Dievs
atjaunoja Jēzus Kristus evaņģēliju,
bija sagatavot Zemes iedzīvotājus
Jēzus Kristus Otrajai atnākšanai.

Kā Jēzus Kristus evaņģēlijs sagatavo cilvēkus Viņa Otrajai atnākšanai?

Kā atjaunotais Jēzus Kristus evaņģēlijs tev ir sniedzis mieru, dzīvojot šajā ļaunajā un
trauksmainajā pasaulē?

Izlasi Jāņa atkl. 14:8–11, meklējot, ko pateica otrais un trešais.

Jānim tika mācīts, ka Bābele jeb ļaunums pastāvēs katrā tautā. Viens skaidrojums
frāzei — „kritusi lielā Bābele„ (Jāņa atkl. 14:8) — ir tāds, ka pienāks diena, kad
pasaules ļaundarības beigsies.

Pārdomā, kā zināšanas, ka ļaundarības pasaulē beigsies, tev var sniegt
mierinājumu.
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Pravietis Džozefs Smits paskaidroja, ko pēc savas nāves piedzīvos ļaunie:

„Lielākās ciešanas garu pasaulē nokļuvušajiem , kur tie nonākuši pēc nāves,
sagādā apziņa, ka viņi nav ieguvuši godību, ko bauda citi un ko arī viņi būtu
varējuši baudīt, un viņi apsūdzēs paši sevi” (Baznīcas prezidentu mācības:
Džozefs Smits [2010], 222. lpp.).

„Cilvēks pats sev ir tiesnesis un bende. Tāpēc ir teikts: Tiem būs sava daļa degoša sēra uguns jūrā
[skat. Jāņa atkl. 21:8]. Vilšanās mokas cilvēka prātā ir tikpat skaudras, kā degoša sēra uguns
jūra” (Baznīcas prezidentu mācības: Džozefs Smits, 222. lpp.).

Pēc tam, kad Jānis bija uzzinājis, ko pēc savas nāves piedzīvos ļaunie, viņš dzirdēja
balsi no debesīm, kas aprakstīja, ko pēc savas nāves piedzīvos taisnīgie.

Izlasi Jāņa atkl. 14:12–13, meklējot, ko pēc savas nāves piedzīvos taisnīgie.

„Atdusēties no savām pūlēm” (13. pants) pēc mūsu nāves — nozīmē, ka mūs vairs
nenospiedīs grūtības, rūpes un bēdas (skat. Almas 40:12).

Viens princips, ko varam mācīties no Jāņa atkl. 14:12–13, ir šāds: ja mēs dzīvojam
taisnīgi, pēc nāves mēs tiksim svētīti par mūsu pūlēm un varēsim atpūsties
no mūsu darbiem. Tu vari pierakstīt vai atzīmēt šo principu savos Svētajos
Rakstos, līdzās Jāņa atkl. 14:12–13.

2. Apdomā, kā šis princips tev var sniegt mieru, dzīvojot pasaulē, kas
ir pilna ļaunuma. Savā studiju dienasgrāmatā uzraksti

iedrošinājuma vēstuli draugam, kurš šaubās, vai ir vērts dzīvot taisnīgi par spīti
apkārt valdošajam ļaunumam.

Jāņa atkl. 14:14–20 mēs lasām, ka Jānis savā vīzijā redzēja divas pļaujas. Viņš
redzēja, ka pirmās pļaujas laikā taisnīgie tiks atdalīti no ļaunajiem (skat. Jāņa atkl.
14:14–16) un otrās pļaujas laikā ļaunie tiks sapulcināti kopā un beigās iznīcināti
(skat. Jāņa atkl. 14:17–20).

Jāņa atklāsmes grāmatas 15.–16. nodaļa
Jānis redz taisnīgos celestiālajā valstībā un pēdējo dienu septiņas mocības
Jāņa atkl. 15:2–4 satur apustuļa Jāņa tālāku aprakstu par to, kas būs ar tiem, kas
uzveiks Sātanu un tiks izglābti celestiālajā valstībā. Jāņa atklāsmes grāmatas
15.–16. nodaļas atlikušajā daļā ir apraksts par septiņām mocībām, kam pēdējās
dienās tiks pakļauti ļaunie. Šīs mocības notiks pirms Glābēja Otrās atnākšanas.

Jāņa vīzijā katra mocība tika attēlota ar eņģeli —izlejam „kausu” vai „trauku”,
„pildītu ar Dieva dusmām” (Jāņa atkl. 15:7). Izlasi attiecīgos Jāņa atklāsmes
grāmatas 16. nodaļas pantus, meklējot šīs septiņas mocības. Uzraksti katras
mocības īsu aprakstu šajā tabulā, blakus attiecīgajam mocības numuram:
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1. mocība: Jāņa atkl. 16:2

2. mocība: Jāņa atkl. 16:3

3. mocība: Jāņa atkl. 16:4

4. mocība: Jāņa atkl. 16:8–9

5. mocība: Jāņa atkl. 16:10–11

6. mocība: Jāņa atkl. 16:12

7. mocība: Jāņa atkl. 16:17–21

Izlasi Jāņa atkl. 16:15, meklējot, ko mēs varam darīt, lai būtu gatavi Jēzus Kristus
Otrajai Atnākšanai.

Frāze — „kas tur savas drēbes gatavībā, lai tam nebūtu jāstaigā kailam” (Jāņa atkl.
16:15) — attiecas uz garīgu sagatavotību. Tie, „kas tur savas drēbes gatavībā” un ir
garīgi gatavi, būs tērpti taisnības apmetņos, kas tiks doti visiem, kas ir cienīgi dzīvot
ar Dievu celestiālajā valstībā (skat. Jāņa atkl. 3:3–5; 7:13–17).

Tu vari savos Svētajos Rakstos, līdzās Jāņa atkl. 16:15, uzrakstīt šādu patiesību: Ja
mēs esam nomodā un garīgi sagatavojušies, mēs būsim gatavi Jēzus Kristus
Otrajai atnākšanai.

Ir svarīgi atcerēties, ka Tas Kungs mīl Savus ļaudis un uzraudzīs tos pēdējās dienās,
pat briesmīgas iznīcības un lielu kauju brīžos. Mums ir jābūt nomodā un garīgi
gataviem, lai mēs varētu saņemt Tā Kunga aizsardzību un svētības. Ja tu vēlies
uzzināt vairāk par Jāņa atkl. 16:16 minēto Armagedonu, Svēto Rakstu ceļvedī
skaties šķirkli „Harmagedona (Armagedons)”.

3. Savā studiju dienasgrāmatā, zem šīs dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju Jāņa atklāsmes grāmatas 14.–16. nodaļu un pabeidzu šo stundu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu skolotāju:

32. DAĻA,  2 . DIENA

651



32. DAĻA: 3. DIENA

Jāņa atkl. 17.–19. nodaļa
Ievads
Apustulis Jānis redzēja, ka garīgā Bābele jeb ļaunā pasaule karos pret Dieva Jēru un
ka Jērs gūs uzvaru pār ļaunumu. Svētie tiek aicināti nākt laukā no garīgās Bābeles,
un tīrie un taisnīgie tiks aicināti uz Jēra kāzu mielastu. Jānis redzēja Jēzu Kristu
nākam lielā spēkā, lai iznīcinātu tos, kas cīnās pret Viņu.

Jāņa atkl. 17.–18. nodaļa
Jānis paredz garīgās Bābeles iznīcināšanu
Elders Lins G. Robins, no Septiņdesmitajiem, mācīja: „Vieglāk ir izvairīties no
kārdinājuma, nekā pārvarēt kārdinājumu” („Avoid It” [Brigama Janga universitātes
svētbrīdis, 2013. g. 17. sept.], 1, speeches.byu.edu).

Kā tev šķiet, kādēļ ir vieglāk izvairīties no kārdinājuma, nekā to pārvarēt?
____________________

Apdomā, kas var notikt, ja mēs pakļaujam sevi situācijām, kur mums nepārtraukti
jāpretojas kārdinājumam?

Studējot Jāņa atkl. 17.–18. nodaļu, meklē patiesību, kas palīdzēs tev zināt, kā
izvairīties no daudziem pasaules kārdinājumiem un grēkiem.

No Jāņa atkl. 16. nodaļas mēs uzzinājām, ka apustulis Jānis redzēja vīzijā septiņus
eņģeļus, kas pēdējās dienās pār ļaunajiem izlies nelaimes. Izlasi Jāņa atkl. 17:1,
meklējot, ko viens no eņģeļiem grasījās Jānim parādīt.

Saskaņā ar Jāņa atkl. 17:15, „liel[ie] ūdeņi”, pie kuriem sēž sieviete, (skat. 1. pantu)
simbolizē cilvēkus un tautas, pār kurām viņai ir vara un ietekme (skat. arī 1. Nefija
14:11).

Izlasi Jāņa atkl. 17:2–6, meklējot vārdus un frāzes, kas apraksta šo sievieti un viņas
ietekmi uz pasauli. 2. pantā vārds netiklība attiecināms uz amorālu un
netaisnīgu rīcību.

Kā 2. pantā ir aprakstīta sievietes ietekme uz Zemes ķēniņiem un iedzīvotājiem?

Ko, tavuprāt, Jāņa atkl. 17:6 simbolizē tas, ka sieviete ir piedzērusies no svēto un
liecinieku asinīm? Izteikums varen izbrīnījos šajā pantā liecina par Jāņa pārsteigumu
un lielu izbrīnu.

Zvērs, kas aprakstīts Jāņa atkl. 17:3, varētu simbolizēt Romu Jāņa dienās, kā arī
samaitātās valstības un tautas pēdējās dienās (skat. Jāņa atkl. 17:8–13).

Izlasi Jāņa atkl. 17:18, pievēršot uzmanību tam, ko simbolizē sieviete.

18. pantā minētā „lielā pilsēta” attiecas uz garīgo Bābeli (skat. Jāņa atkl. 14:8; M&D
133:14). Senās Bābeles pasaulīguma un samaitātības dēļ un tādēļ, ka tā bija vieta,
kur Israēla bērni bija gūstā, vārds „Bābele” Svētajos Rakstos bieži tiek lietots, lai
tēlaini aprakstītu grēku, pasaulīgumu, velna ietekmi uz Zemes un garīgo gūstu
(skat. arī 1. Nefija 13:1–9; 14:9–10).
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Izlasi Jāņa atkl. 17:14, meklējot, pret ko Bābeles sekotāji cīnīsies.

Kāds būs šī kara iznākums?

No šī panta mēs mācāmies, ka pēdējās dienās Jēzus Kristus uzvarēs pasaules
ļaunumu. Apsver iespēju pasvītrot vai iekrāsot vārdus Jāņa atkl. 17:14, kas māca šo
patiesību.

1. Uzraksti savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, kā zināšanas par
šo patiesību var palīdzēt tev kā Jēzus Kristus sekotājam.

Jāņa atkl. 18:1–3 mēs lasām, ka cits eņģelis pasludināja negantās Bābeles krišanu.
Izlasi Jāņa atkl. 18:4, meklējot, ko Tas Kungs teica Saviem ļaudīm darīt.

Kādus iemeslus Tas Kungs minēja Saviem ļaudīm, lai tie nāktu ārā no Bābeles?

Viens no principiem, ko mēs varam mācīties no Jāņa atkl. 18:4: norobežošanās no
pasaules ļaunuma palīdz mums izvairīties no grēka un soda, kas nāks pār
ļaunajiem pēdējās dienās. Apsver iespēju ierakstīt vai atzīmēt šo principu savos
Svētajos Rakstos, līdzās Jāņa atkl. 18:4.

2. Savā studiju dienasgrāmatā atbildi uz jautājumiem:

a. Kā atjaunotais Jēzus Kristus evaņģēlijs palīdz mums norobežoties no
pasaules ļaunuma?

b. Kādi ir daži pārbaudījumi, ar kuriem jaunieši varētu saskarties, kad viņi
cenšas norobežoties no pasaules ļaunuma, tajā pat laikā turpinot mīlēt,
saskarties un dzīvot starp tiem, kuriem ir atšķirīgi standarti?

c. Kā norobežošanās no netaisnīgām ietekmēm un paradumiem ir palīdzējusi
tev un citiem, ko pazīsti, izvairīties no dažiem pasaules kārdinājumiem un
grēkiem?

Padomā, no kādām netaisnīgām ietekmēm un paradumiem tev var nākties
norobežoties un kā tu to paveiksi. Savā lūgšanā lūdz Debesu Tēvu tev palīdzēt tavos
pūliņos norobežoties no šīm netaisnīgajām ietekmēm un paradumiem.

Jāņa atkl. 18:5–24 mēs lasām, ka Jānis redzēja ļaunās Bābeles krišanu un tās
atbalstītāju bēdas.

Jāņa atkl. 19. nodaļa
Jānis redz Jēzu Kristu nākam ar spēku, lai iznīcinātu tos, kas cīnās pret Viņu
Padomā, kāda būtu vislabākā dāvana,
ko tu varētu pasniegt savam(ai)
laulātajam(ai) jūsu kāzu dienā.
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Izlasi šo eldera Džefrija R. Holanda, no Divpadsmit apustuļu kvoruma, izteikumu:
„Savā kāzu dienā vislielākā dāvana, kuru jūs varat dot savam mūžīgajam
dzīvesbiedram, ir jūsu vislabākā personības būtība — tīra un šķīsta, un cienīga
saņemt tādu pat šķīstību pretī” („Personal Purity”, Ensign, 1998. g. nov.,
77. lpp.).

Kāpēc, tavuprāt, būt tīram un šķīstam ir labākā dāvana, kādu tu varētu pasniegt
savam(ai) laulātajam(ai) jūsu kāzu dienā? ____________________

Jāņa atkl. 19. nodaļā aprakstīta kāzu analoģija, kas lietota, lai attēlotu Glābēja Otro
atnākšanu. Saskaņā ar Jāņa atkl. 19:1–6, apustulis Jānis redzēja, ka taisnīgie slavēs
Dievu par Viņa sodiem pret ļaunajiem.

Izlasi Jāņa atkl. 19:7, meklējot, kura kāzas eņģelis pasludināja Jānim.

Ko Jānis uzzināja par Jēra sievu?

„Jēra kāzas” (Jāņa atkl. 19:7) attiecas uz Glābēja Otro atnākšanu.

Izlasi šādu eldera Brūsa R. Makonkija, no Divpadsmit apustuļu kvoruma,
izteikumu, meklējot, kas ir Jēra līgava: „Šajā laiku atklāšanā Līgavainis, kurš ir
Dieva Jērs, nāks pieprasīt savu līgavu, kas ir Baznīca — uzticīgie svētie, kuri ir
gaidījuši Viņa atgriešanos” (Mormon Doctrine, 2. izd. [1966], 469. lpp.).

Padomā par dažiem veidiem, kā laulība kalpo par atbilstošu simbolu mūsu derības
attiecībām ar Jēzu Kristu. To apdomādams, secini, kādā veidā laulība ir attiecības,
kas prasa uzticību, upurēšanos, mīlestību, nodošanos un uzticēšanos.

Apdomā mācības un principus
Apdomāt kaut ko — nozīmē domāt, meditēt, uzdot jautājumus un izvērtēt to, ko tu zini un ko tu
centies saprast. Kad mēs apdomājam evaņģēlija principus, tas mums bieži vien palīdz saprast,
kas mums ir jādara, lai tos pielietotu dzīvē. Turpinot studēt Jāņa atklāsmes grāmatu, tu varētu
atvēlēt laiku tam, lai apdomātu rakstvietas, kuras vēlies izprast dziļāk.

Izlasi Jāņa atkl. 19:8–9, meklējot, ko svētie var darīt, lai sevi sagatavotu Glābēja
Otrajai atnākšanai.

8. pantā pieminētais spožais, tīrais audekls var simbolizēt svētumu, tīrību un
taisnīgumu. Balstoties uz to, ko simbolizē Jēra sievas apģērbs, kas mums ir jādara,
lai sevi sagatavotu Tā Kunga, Jēzus Kristus, atnākšanai?

Viena patiesība, ko varam mācīties no šiem pantiem: ja mēs esam neaptraipīti un
taisnīgi, tad mēs būsim gatavi Tā Kunga, Jēzus Kristus, atnākšanai. Apsver
iespēju pasvītrot vai iekrāsot vārdus Jāņa atkl. 19:8, kas māca šo patiesību.

Vārds dots Jāņa atkl. 19:8 nozīmē dāvāts vai dāvināts. Būt attīrītiem no grēka un
padarītiem taisnīgiem ir Dieva dāvana.
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Apdomā šādus jautājumus: Ko Dievs ir darījis, lai nodrošinātu mums veidu, kā tikt
attīrītiem no grēka un kļūt taisnīgiem? Kā tev šķiet, kāpēc būt tīriem un taisnīgiem
ir viena no labākajām dāvanām, ko varam pasniegt Glābējam, kad Viņš atkal
ieradīsies?

Izlem, kas tev jādara, lai tu būtu tīrs(a) un taisnīgs(a), lai tu būtu gatavs(a) Tā
Kunga, Jēzus Kristus, atnākšanai. Rīkojies saskaņā ar jebkādiem pamudinājumiem,
ko tu saņem.

Izlasi Jāņa atkl. 19:10, pievēršot uzmanību tam, kā Jānis reaģēja, kad bija dzirdējis
eņģeļa vēstījumu viņam. Šim eņģelim bija Dieva dotas pilnvaras runāt Jēzus Kristus
vārdā un pārstāvēt Viņu.

Kas, pēc eņģeļa teiktā, viņam (eņģelim) un citiem Dieva kalpiem pieder?

„Praviešu gars” (Jāņa atkl. 19:10) attiecas uz atklāsmes un iedvesmas dāvanu no
Dieva, kas ļauj saņemt un runāt Viņa vārdu (skat. Svēto Rakstu ceļvedī
„Pravietojums, Pravietot”, scriptures.lds.org).

Kā tev šķiet, kādos veidos liecība ir pielīdzināma pravietojumam?
____________________

Kā tas, ka tev ir liecība par Jēzu, ietekmē tavu sagatavošanos Otrajai atnākšanai?

Izlasi Jāņa atkl. 19:11–16, meklējot vārdus un frāzes, kas apraksta Glābēju Viņa
Otrās atnākšanas laikā. Izlasi arī Džozefa Smita tulkojumu Jāņa atkl. 19:15 (Svēto
Rakstu ceļvedī).

Jāņa atkl. 19:11 baltais zirgs simbolizē iekarošanu un uzvaru. Glābējs nāks apkarot
grēku un ļaunumu.

Pievērs uzmanību tam, kā Jāņa atkl. 19:13 ir aprakstīts Glābēja apģērbs. Frāze
„drēbēs, kas asinīs mērktas” nozīmē, ka Viņa apģērbs būs asins krāsā. Šī krāsa
simbolizē ļauno iznīcināšanu Viņa atnākšanas laikā (skat. Mācības un Derību
133:46–51), un tā var mums arī atgādināt par Viņa ciešanām Viņa veiktās
Izpirkšanas laikā.

Elders Nīls A. Maksvels, no Divpadsmit apustuļu kvoruma, mācīja:

„Asiņojot no ikkatras poras, cik gan sarkanam Viņa tērpam vajadzēja būt
Ģetzemanē, cik tumšsarkanam apmetnim!

Nav brīnums, ka tad, kad Kristus nāks spēkā un godībā, Viņš nāks sarkanā
ietērpā, kas būs kā atgādinājums (skat. M&D 133:48), ne tikai vēstot par
dusmības vīna spaidu, bet arī atgādinot mums, kā Viņš cieta par katru no mums
Ģetzemanē un Golgātā (sauktā arī par pieres vietu)!” („Overcome … Even As I

Also Overcame”, Ensign, 1987. g. maijs, 72. lpp.).

Saskaņā ar Džozefa Smita veikto tulkojumu Jāņa atkl. 19:15, Jānis redzēja, ka tad,
kad Glābējs nāca kā ķēniņu Ķēniņš un kungu Kungs (skat. Jāņa atkl. 19:16), Viņš
valdīja pār tautām ar Dieva vārdu. Jāņa atkl. 19:17–21 Jānis redzēja to cilvēku
iznīcināšanu, kuri cīnījās pret Dieva Jēru. Ievēro, ka Jāņa atkl. 19:18 (Džozefa Smita
tulkojums) izskaidro, ka frāze „visu svabado un vergu, mazo un lielo” attiecas uz
„visiem, kas karo pret Jēru”.
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3. Savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā, zem šīs dienas
uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju Jāņa atklāsmes grāmatas 17.–19. nodaļu un pabeidzu šo stundu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu skolotāju:
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32. DAĻA: 4. DIENA

Jāņa atkl. 20.–22. nodaļa
Ievads
Apustulis Jānis vīzijā redzēja tūkstošgades dienu un Pēdējo tiesu. Viņš arī redzēja
„jaunas debesis un jaunu zemi” (Jāņa atkl. 21:1) un Dieva celestiālo pilsētu, kas tiks
nodibināta uz Zemes. Jānis pabeidza savu pierakstu ar lūgumu, lai Tas Kungs
atgrieztos uz Zemes.

Jāņa atkl. 20. nodaļa
Apustulis Jānis redz tūkstošgades dienu un Pēdējo tiesu
Debesu Tēva pestīšanas iecere paredz,
ka ikviens cilvēks, kas dzīvojis uz
Zemes, stāvēs Dieva priekšā, lai tiktu
tiesāts. Iedomājies, kāda, tavuprāt, būs
pēdējā tiesa.

1. Savā Svēto Rakstu
studiju dienasgrāmatā ieraksti, ko tu ceri domāt un just, kad stāvēsi

Dieva priekšā, lai tiktu tiesāts(a).

Kā rakstīts Jāņa atkl. 20:1–11, Jānis redzēja, ka Sātans būs sasiets Tūkstošgades
laikā un taisnīgie tiks augšāmcelti pirmajā augšāmcelšanās reizē. Viņš arī redzēja,
ka sātans Tūkstošgades beigās „uz īsu laiku [tiks] atsvabināt[s]” (Jāņa atkl. 20:3).
Pēc tam, kad sātans un viņa sekotāji cīnīsies pret svētajiem pēdējo reizi, viņš tiks
„ieme[sts] uguns un sēra jūrā … [uz mūžīgiem laikiem]” (Jāņa atkl. 20:10). Tad
notiks Pēdējā tiesa.

Izlasi Jāņa atkl. 20:12, pievēršot uzmanību tam, kā Dievs mūs tiesās. (Jāņa atkl.
20:12 ir prasmīgi pārzināmā rakstvieta. Tu varētu to kaut kā īpaši atzīmēt, lai pēcāk
viegli varētu atrast.)

Pabeidz doktrīnu, formulējot, ko esam apguvuši no šī panta: Dievs mūs tiesās pēc
tā, kas rakstīts ____________________ pēc ____________________.

Grāmatas, par kurām tiek runāts Jāņa atkl. 20:12, ietver Svētos Rakstus, Baznīcas
pierakstus par veiktajiem glābšanas pierakstiem un dzīvības grāmatu.

Izlasi šo dzīvības grāmatas skaidrojumu: „No vienas puses, dzīvības grāmata ir
cilvēka visu domu un rīcības kopsumma — pieraksts par viņa dzīvi. Taču Svētie
Raksti norāda, ka debesu pieraksts tiek vests par taisnīgajiem, kuru vārdi ir
pierakstīti, tāpat kā viņu taisnīgie darbi (M&D 88:2; 128:7)” (Bible Dictionary in the
LDS English version of the Bible, „Book of life”).

Izlasi Jāņa atkl. 20:13, pievēršot uzmanību tam, kas notiks pirms Pēdējās tiesas.

Tūkstošgades beigās ļaunie un grēkus nenožēlojušie tiks augšāmcelti pēdējā
augšāmcelšanās reizē, un arī tie stāvēs [Dieva priekšā], lai tiktu tiesāti saskaņā ar to
darbiem (skat. M&D 76:85).

2. Pārdomā iepriekš atpazīto mācību. (Dievs mūs tiesās pēc
grāmatām, kas ir tikušas sarakstītas saskaņā ar mūsu darbiem.) Pēc
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tam savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā atbildi uz šādu jautājumu: „Kā
zināšanas un ticība šai mācībai varētu ietekmēt mūsu rīcību šodien un visas
mūsu dzīves laikā?” Padomā arī, ko tu vari savā dzīvē darīt labāk, lai sagatavotos
Pēdējai tiesai un atrastu savu vārdu — ierakstītu dzīvības grāmatā.

Prasmīgi pārzināmā rakstvieta — Jāņa atkl. 20:12
3. Izmanto tādus Svēto Rakstu studiju palīglīdzekļus kā zemteksta

piezīmes, Svēto Rakstu ceļvedi (scriptures.lds.org) un Tematisko
rādītāju, lai atrastu Svēto Rakstu rakstvietas, kas māca par Pēdējo tiesu. Savā
studiju dienasgrāmatā izveido sarakstu ar atsaucēm. Tu varētu pierakstīt vai
atzīmēt šīs atsauces savos Svētajos Rakstos, līdzās Jāņa atkl. 20:12. Savā studiju
dienasgrāmatā ieraksti, kādas papildus patiesības par Pēdējo tiesu tu esi
atradis(usi) no šīm mijnorādēm.

Jāņa atkl. 21. nodaļa
Jānis redz jaunas debesis un jaunu zemi, un Dieva celestiālo pilsētu
Padomā par kādu brīdi savā dzīvē, kad
pieredzēji lielas bēdas vai sāpes.

Mini dažas lietas šajā dzīvē, kas var
izraisīt mūsos lielas bēdas vai sāpes:
____________________

Studējot Jāņa atkl. 21. nodaļu, meklē
patiesību, kas var palīdzēt sniegt tev
mierinājumu grūtos brīžos.

Jāņa atkl. 21.–22. nodaļa ir turpinājums
apustuļa Jāņa vīzijai par notikumiem,
kas risināsies pēc Jēzus Kristus Otrās
atnākšanas.

Izlasi Jāņa atkl. 21:1–2, meklējot, kādus
notikumus Jānis paredzēja.

Jāņa atsauce uz jaunām debesīm un
jaunu zemi (skat. Jāņa atkl. 21:1) varētu
attiekties uz notikumu, kas risināsies Tā
Kunga Otrās atnākšanas laikā, kad
Zeme iegūs paradīzes stāvokli, kuru tā
(Zeme) baudīja pirms Ādama un Ievas Krišanas. Jānis varēja to attiecināt arī uz
izmaiņām, kas risināsies Tūkstošgades beigās, kad Zeme tiks izmainīta uz celestiālu
stāvokli (skat. M&D 29:22–24).

Izlasi Jāņa atkl. 21:3–4, meklējot, ko Dievs darīs Savu ļaužu labā.

No šiem pantiem mēs uzzinām, ka Dievs mājos pie Saviem ļaudīm un mierinās
tos, un viņi vairs nepiedzīvos nāvi, bēdas vai sāpes.
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Elders Džozefs B. Virtlins, no Divpadsmit apustuļu kvoruma, paskaidroja, ka Dievs
kompensēs taisnīgajiem visas laicīgās bēdas un sāpes: „Tas Kungs kompensēs
uzticīgajiem katru zaudējumu. Tas, kas ir paņemts no tiem, kuri mīl To Kungu, tiks
atdots Viņa Paša veidā. Kaut arī tas var nenotikt brīdī, kad mēs to vēlētos,
uzticīgie zinās, ka katra izlietā asara galu galā tiks atlīdzināta simtkārtīgi ar
prieka un pateicības asarām” („Lai kas arī notiktu, mīliet to” (vispārējās

konferences runa), Ensign vai Liahona, 2008. g. nov., 28. lpp.).

4. Savā studiju dienasgrāmatā atbildi uz šādu jautājumu: „Kā
zināšanas par to, ka Dievs mierinās Savus ļaudis un kompensēs

tiem viņu bēdas un sāpes, palīdz mums, kad mēs piedzīvojam pārbaudījumus?”

Izlasi Jāņa atkl. 21:7, meklējot, ko Tas Kungs apsola tiem, kas uzticīgi iztur
līdz galam.

Balstoties uz to, ko no Jāņa atklāsmes grāmatas uzzināji par izaicinājumiem un
grūtībām pēdējās dienās, kādas lietas mums būs nepieciešams pārvarēt, lai dzīvotu
ar Dievu?

Jāņa atkl. 21:8 apraksta dumpīgo un grēkus nenožēlojušo stāvokli. „Otrā nāve” ir
garīgā nāve jeb atšķirtība no Dieva, ko pieredzēs tie, kas labprātīgi saceļas pret
gaismu un patiesību.

Izlasi Jāņa atkl. 21:9–21, meklējot Jāņa aprakstu par Dieva celestiālo pilsētu.

Izlasi Jāņa atkl. 21:22–27, pievēršot uzmanību tam, ko Debesu Tēva un Jēzus Kristus
klātbūtne nozīmēs tiem, kas dzīvos šajā pilsētā.

Jāņa atkl. 22. nodaļa
Jānis pabeidz savas vīzijas pierakstu
Jāņa atkl. 22. nodaļā mēs varam lasīt vairāk no apustuļa Jāņa apraksta par Dieva
svēto pilsētu. Kā daļu no sava apraksta Jānis minēja goda krēslu (skat. Jāņa atkl.
22:1).
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Izlasi Jāņa atkl. 22:1–2 un uzzīmē, ko
vēl bez goda krēsla redzēja Jānis.

Ievēro, ka Jānis uzzināja, ka koks nesa
augļus pārpilnībā visos laikos, un tā
lapas varēja dziedināt tautas. Mormona
Grāmatā rakstīts, ka gan Lehijs, gan
Nefijs redzēja vīziju par dzīvības koku.
Nefijs uzzināja, ka gan koks, gan dzīvā
ūdens avots simbolizē Dieva mīlestību
(skat. 1. Nefija 11:25). Varenākā Dieva
mīlestības izpausme ir Jēzus Kristus
veiktā Izpirkšana (skat. Jāņa 3:16;
1. Jāņa 4:9). Koka auglis varētu arī
simbolizēt Izpirkšanas svētības, tādas
kā mūžīgā dzīvība (skat. M&D 14:7).

Jāņa atkl. 22:3–12 mēs varam lasīt, ka
papildus tam, ka Jānis redzēja celestiālo
pilsētu, viņš arī saņēma liecību no
eņģeļa, kurš teica, ka viņam [Jānim]
atklātās lietas ir patiesas. Jānis arī redzēja, ka Glābējs atalgos visus cilvēkus
atbilstoši viņu darbiem.

Izlasi Jāņa atkl. 22:14 un uzzini, kas mums jādara, lai mums tiktu atļauts ieiet
celestiālajā valstībā.

„Daļa pie dzīvības koka” (Jāņa atkl. 22:14) nozīmē — būt cienīgam saņemt visas
Jēzus Kristus veiktās Izpirkšanas svētības, ieskaitot mūžīgo dzīvi.

No šī panta mēs uzzinām: ja mēs turam Tā Kunga baušļus, tad mēs varam
saņemt visas Jēzus Kristus Izpirkšanas svētības un ieiet celestiālajā valstībā.
Viņa baušļu ievērošana ietver visu to priekšrakstu saņemšanu, kas nepieciešami, lai
ieietu celestiālajā valstībā.

Kaut arī dažas Izpirkšanas svētības — tādas kā augšāmcelšanās dāvana — tiek brīvi
sniegtas visiem Dieva bērniem, citas svētības — tādas kā mūžīgā dzīve — ir
pieejamas tikai tiem, kuri neatlaidīgi cenšas pielietot ticību Jēzum Kristum, nožēlot
grēkus un ievērot Viņa baušļus.

Jāņa atkl. 22:15–19 mēs lasām, ka tie, kas netur Tā Kunga baušļus, nevarēs ieiet
celestiālajā pilsētā. Jēzus Kristus liecināja, ka Viņš deva Jānim šo atklāsmi, un Jānis
aicināja visus nākt pie dzīvības ūdeņiem un brīvi dzert no tiem. Jānis brīdināja
savus lasītājus, lai tie nepārveidotu grāmatas vēstījumu, kuru viņš bija rakstījis.

Izlasi Jāņa atkl. 22:20, meklējot Jāņa lūgumu Glābējam.

Balstoties uz to, ko tu uzzināji no Jāņa atklāsmes grāmatas, kāpēc, tavuprāt, Jānis
ļoti vēlējās, lai ierastos Tas Kungs? ____________________

5. Apsveicam ar šī Jaunās Derības semināra pabeigšanu! Apdomā to,
ko esi iemācījies(usies) un jutis(usi) šogad, un velti mazliet laika, lai

savā Svēto Rakstu studiju dienasgrāmatā ierakstītu dažas Jaunās Derības
mācības, kas šogad uz tevi atstājušas vislielāko iespaidu. Uzraksti arī, kā šī
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semināra studijas ir ietekmējušas tavu liecību. Meklē iespējas mācīt un liecināt
par to, ko esi iemācījies(usies).

6. Savā studiju dienasgrāmatā, zem šīs dienas uzdevumiem, ieraksti:

Es studēju Jāņa atkl. grāmatas 20.–22. nodaļu un pabeidzu šo stundu (datums).

Jautājumi, domas un atziņas, kurās es vēlētos dalīties ar savu skolotāju:
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	32. daļa, 2. diena: Jāņa atklāsmes grāmatas 14.–16. nodaļa
	32. daļa, 3. diena: Jāņa atklāsmes grāmatas 17.–19. nodaļa
	32. daļa, 4. diena: Jāņa atkl. grāmatas 20.–22. nodaļa



