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Man ir bijusi privilēģija apmeklēt daudzus kultū-
ras pasākumus, kas tika organizēti saistībā ar 
tempļu iesvētīšanu. Man tie visi patika, ieskaitot 

pēdējo, kuru es apmeklēju pagājušā novembrī Fēniksā, 
Arizonā, ASV.

Pēdējo dienu svētie jaunieši, kas piedalījās kultūras pa-
sākumā, uzveda brīnišķīgas, neaizmirstamas programmas. 
Pagājušajā gadā Fēniksā, tieši pirms svinībām, es teicu tās 
dalībniekiem: „Jūs esat gaismas bērni.”

Es gribētu, lai visi Baznīcas jaunieši zina, ka viņi ir 
gaismas bērni. Kā gaismas bērniem, viņiem ir pienākums 
būt „kā spīdekļ[iem] pasaulē” (Filipiešiem 2:15). Viņiem 
ir pienākums dalīties ar evaņģēlija patiesībām. Viņiem ir 
aicinājums būt par tempļa bākuguni, kas atstaro evaņģēlija 
gaismu aizvien dziļākā tumsā grimstošai pasaulei. Viņiem 
ir uzdevums — uzturēt šo gaismu liesmojošu un spoži 
degošu.

Tā, lai mēs būtu „par paraugu ticīgajiem” (1. Timotejam 
4:12), mums pašiem ir jātic. Mums ir jāpieaug ticībā, kas 
ir nepieciešama, lai garīgi izdzīvotu un lai dotu gaismu 
citiem. Mums ir jāstiprina sava liecība, līdz kamēr tā kļūs 
par atbalstu mūsu dzīvē.

Viens no visefektīvākajiem veidiem, kā iegūt un noturēt 
ticību, kas mums ir nepieciešama šodien, ir lasīt un studēt 
Svētos Rakstus un lūgt bieži un pastāvīgi. Baznīcas jaunie-
šiem es saku: „Ja jūs to vēl nedarāt, tad izkopiet ieradumu 
studēt Svēto Rakstus un lūgt katru dienu — jau tagad.” Bez 

šiem diviem būtiskajiem ieradumiem pasaules ietekme un 
dažreiz skarbā dzīves realitāte var mazināt vai pat nodzēst 
jūsu gaismu.

Pusaudžu gadi nav viegli. Tas ir nozīmīgs vecums, kad 
Sātans jūs kārdinās un darīs visu iespējamo, lai aizvilinātu 
jūs prom no ceļa, kas ved atpakaļ uz jūsu debesu mājām. 
Taču lasot un lūdzot, kalpojot un paklausot, jūs labāk 
iepazīsiet „gaism[u], kas spīd tumsībā” (M&D 6:21), mūsu 
Paraugu un spēku — pašu To Kungu, Jēzu Kristu. Viņš ir 
tā gaisma, kas mums ir jātur augstu, lai izkliedētu iestājušos 
tumsu (3. Nefija 18:24).

Esot ar stipru liecību par Glābēju un Viņa atjaunoto 
evaņģēliju, jums ir neierobežotas iespējas mirdzēt. Šīs 
iespējas jums katru dienu ir visapkārt, lai arī kādos ap-
stākļos jūs atrastos. Kad jūs sekosiet Glābēja piemēram, 
jums būs iespēja, tā sakot, būt par gaismu jūsu apkārtējo 
cilvēku dzīvē — neatkarīgi no tā, vai tie ir jūsu ģimenes 
locekļi, klasesbiedri, darba kolēģi, tikai paziņas vai pilnīgi 
svešinieki.

Kad jūs esat gaisma pasaulei, cilvēki jums apkārt jutīs 
īpašu garu, kas liks viņiem vēlēties komunicēt ar jums un 
sekot jūsu piemēram.

Es vēršos pie mūsu jauniešu vecākiem un vadītājiem, lai 
viņi palīdzētu jauniešiem stingri iestāties par patiesību un 
taisnīgumu. Palīdziet viņiem saskatīt mācīšanās, saprašanas 
un kalpošanas iespējas Dieva valstībā. Stipriniet viņus, lai 
viņi pretotos pasaules kārdinājumiem. Sniedziet viņiem 

2 0 1 5 .  G A D A  A U G U S T A  A U G S T Ā K Ā  P R E Z I D I J A  V Ē S T Ī J U M S

Esiet  
gaisma

Prezidents  
Tomass S. Monsons



2

vēlmi staigāt šķīstībā un ticībā, vienmēr lūgt un raudzīties 
uz debesīm kā uz uzticamu atbalstu.

Jums, jaunieši, es saku: „Mūsu Debesu Tēvs jūs mīl.” 
Kaut jūs justu arī to mīlestību, ko Baznīcas vadītāji jūt pret 
jums. Kaut jums vienmēr būtu vēlme kalpot jūsu Debesu 
Tēvam un Viņa Dēlam. Un kaut jūs vienmēr staigātu 
patiesībā un būtu gaisma Dieva bērniem.

KĀ MĀCĪT NO ŠĪ VĒSTĪJUMA?

Apsveriet iespēju apspriest to, ko nozīmē būt „gais-
mas [bērnam]”, kopā ar tiem, kurus jūs mācāt. Kādus 
pienākumus tas uzliek? Jūs varētu apspriest tās reizes, 
kad ģimenes locekļu gaisma bija jo īpaši spoža, un to, 
kas padarīja to spožu. Apsveriet iespēju palūgt viņiem 
padomāt par kādu konkrētu cilvēku, piemēram jaunieti, 
darba kolēģi vai ģimenes locekli, kuram varētu būt 
nepieciešama gaisma. Tad jūs kopā varētu lūgt par to, 
kādā veidā dalīties gaismā ar šo cilvēku.

JAUNIEŠI
Bākuguns

Prezidents Monsons māca, ka Baznīcas jauniešiem 
„ir aicinājums būt par tempļa bākuguni, kas atstaro 

evaņģēlija gaismu aizvien dziļākā tumsā grimstošai pa-
saulei”. Viņš dalās dažos veidos, kā jūs to varat izdarīt:

Dalieties evaņģēlijā!
Ticiet!
Pieaudziet ticībā!
Esiet gaisma citiem!
Stipriniet savu liecību, līdz kamēr tā kļūs  

par atbalstu jūsu dzīvē!
Lasiet un studējiet Svētos Rakstus!
Lūdziet bieži un pastāvīgi!
Kalpojiet!
Esiet paklausīgi!

Apsveriet iespēju novērtēt sevi no 1 līdz 5 katrā no 
šīm jomām. Jomas ar zemu vērtējumu jūs varētu studēt 
Svētajos Rakstos vai pētīt tās LDS.org Pēc tam, kad 
būsiet studējuši attiecīgās tēmas, jūs varētu apdomāt 
veidus, kādos jūs varat pilnveidoties šajās jomās, un 
jūs varētu nospraust mērķus to izdarīt.

BĒRNI
Dalieties savā gaismā

Kā Dieva bērns, jūs esat gaismas bērns. Jūs varat 
iegūt vairāk gaismas, sekojot mūsu Glābējam, 

Jēzum Kristum. Jēzus Kristus un Debesu Tēvs mīl jūs un 
vēlas, lai jūs mirdzētu citiem un vestu viņus pie Kristus. 
Jūs varat mirdzēt, vienkārši esot jūs paši, kad jūs ie-
vērojat baušļus, tādus kā lūgt un lasīt Svētos Rakstus. 
Uzzīmējiet dažas zvaigznes uz papīra loksnes un pie-
rakstiet klāt idejas attiecībā uz to, kādā veidā jūs varat 
mirdzēt citiem kā Jēzus Kristus piemērs (piemēram: 
„iet uz baznīcu” vai „palīdzēt savai ģimenei”).
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Šis vēstījums ir daļa no apmeklējuma 
mācības vēstījumu sērijas, kurā 
raksturotas Glābēja dievišķās īpašības.

Jēzus teica: „Bet lielākajam jūsu 
vidū būs būt kā jaunākajam, un 

vadonim kā tādam, kas kalpo. Jo kas 
ir lielāks: vai tas, kas sēž pie galda, 
vai tas, kas kalpo? Vai ne tas, kas sēž 
pie galda? Bet Es esmu jūsu vidū kā 
tāds, kas kalpo” (Lūkas 22:26–27).

„Pestītājs ir mūsu vislielākais 
pazemības un pakļāvības spēka pie-
mērs. Galu galā, pateicoties tam, ka 
Viņš pakļāva Savu gribu Tēvam, no-
tika vislielākais un pat visvarenākais 
notikums visā vēsturē. Iespējams, 
ka vieni no vissvētākajiem vārdiem 
visos Svētajos Rakstos ir vienkārši: 
„Ne Mans, bet Tavs prāts lai notiek” 
(Lūkas 22:42).” 1

Mēs, Jēzus Kristus mācekļi, 
vienmēr cenšamies būt kā Viņš. 
„Lēnprātībai ir ļoti būtiska loma 
tajā, lai mēs arvien vairāk līdzinā-
tos Kristum,” teica elders Ulisess 
Soaress no Septiņdesmitajiem. Bez 
tās mēs nespētu izkopt citas svarīgas 
īpašības. Būt lēnprātīgam nenozīmē 

Jēzus Kristus dievišķās īpašības: 
lēnprātība un pazemība

būt vājam — tas nozīmē izturēties 
pret citiem labestīgi un laipni, pa-
rādot garīgo spēku, mieru, veselīgu 
pašcieņu un paškontroli.” 2 Strādājot, 
lai attīstītu šo īpašību, mēs atklāsim, 
ka „pazemīga savas gribas pakļau-
šana Tēva gribai piešķir mums 
Dieva spēku — pazemības spēku. 
Tas ir spēks, ar ko pārvarēt dzīves 
grūtības, miera spēks, cerības spēks, 
sirds spēks, kas pārpilns ar mīles-
tību un liecību par Pestītāju, Jēzu 
Kristu, patiesi — pestīšanas spēks.” 3

Papildu Svētie Raksti
Mateja 26:39; Jāņa 5:30; Mosijas 3:19; 
Helamana 3:35

No Svētajiem Rakstiem
Viens no jaukākajiem un visspēcī-

gākajiem brīžiem Kristus kalpošanā 
bija, kad Viņš mazgāja Savu apus-
tuļu kājas. „Viņš ceļas no vakariņām, 
noliek drēbes, ņem priekšautu un 
apsien to; pēc tam ielej ūdeni traukā 
un sāk mācekļiem kājas mazgāt un 
tās žāvēt ar priekšautu, ko Viņš bija 
apsējis” ( Jāņa 13:4–5).

Kad Glābējs ieviesa šo priekš-
rakstu, mācekļi droši vien bija ne-
izpratnē par to, ka viņu Kungs un 
Mācītājs metas ceļos viņu priekšā 
un kalpo viņiem šādā lēnprātībā. 
Tad Jēzus izskaidroja mācību, 
kuru Viņš gribēja, lai mācekļi 
un mēs visi apgūstam:

„Ja nu Es, jūsu Kungs un 
Mācītājs, esmu jūsu kājas mazgā-
jis, arī jums pienākas cits citam 
kājas mazgāt.

Jo Es jums priekšzīmi esmu 
devis, lai jūs darītu, kā Es jums 
esmu darījis” ( Jāņa 13:14–15).
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Apdomājiet!

Kā pazemība palīdz mums mīlēt tā, 
kā to darīja Glābējs?

Lūgšanu pilnas izstudējiet šo materiālu un centieties saprast, ar kurām vēstījuma 
daļām dalīties. Kā izpratne par Glābēja dzīvi un Viņa lomām vairo jūsu ticību 
Viņam un svētī māsas, par kurām gādājat, veicot apmeklējuma mācības pienākumu? 
Vairāk informācijas meklējiet: reliefsociety.lds.org.

Ticība, ģimene, palīdzība




