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Nesen es un mana sieva Harieta bijām lidostā un 
vērojām, kā nosēžas iespaidīgas lidmašīnas. Tā 
bija vējaina diena, un lidmašīnai, kas grasījās no-

sēsties, pretī pūta spēcīga vēja brāzma, kas lika ikvienam 
novērsties un nodrebēt nosēšanās laikā.

Kad mēs vērojām šo cīņu starp dabu un mašīnu, es 
savās domās atgriezos pie savām lidošanas nodarbībām un 
principiem, kurus es toreiz apguvu un vēlāk mācīju citiem 
pilotiem nodarbībās.

„Necentieties ar spēku vadīt lidmašīnu turbulences 
laikā,” es mēdzu viņiem teikt. „Saglabājiet vēsu prātu, 
nereaģējiet pārāk asi. Turiet skatienu vērstu uz skrejceļa 
viduslīniju. Ja novirzāties no vēlamā piezemēšanās ceļa, 
nekavējoties, bet uzmanīgi veiciet korekcijas. Uzticieties 
savas lidmašīnas spējām. Izejiet no turbulences.”

Pieredzējuši piloti saprot, ka viņi nevar vienmēr kon-
trolēt sev apkārt notiekošo. Viņi nevar vienkārši izslēgt 
turbulenci. Viņi nevar likt lietum vai sniegam pazust. Viņi 
nevar likt vējam pārstāt pūst vai mainīt savu virzienu.

Bet viņi arī saprot, ka tā ir kļūda — baidīties no turbulen-
ces vai spēcīga vēja un jo īpaši — ļaut, lai šie apstākļi viņus 
paralizē. Veids, kā droši piezemēties apstākļos, kuri ir tālu no 
ideāliem, ir palikt uz pareizā ceļa, cik precīzi vien iespējams.

Kad es vēroju vienu lidmašīnu pēc otras, veicot pēdējo 
nosēšanās mēģinājumu un atsaucot atmiņā principus, 
kurus es apguvu laikā, kad biju pilots, es domāju, vai tajā 
visā neslēpjas kāda mācība mūsu ikdienas dzīvei.

Mēs nevaram vienmēr kontrolēt vētras, ko dzīve mums 
sagādā. Dažreiz vienkārši nenotiek pēc mūsu prāta. Mēs va-
rētu justies vilšanās, šaubu, baiļu, skumju vai stresa nomākti.

Šajos brīžos ir viegli kļūt pārņemtiem ar visu to, kas iet 
šķērsām, un visas savas domas koncentrēt tikai ap mūsu 
grūtībām. Pastāv kārdinājums — koncentrēt savu uzmanību 
uz pārbaudījumiem, ar kuriem mēs saskaramies, tā vietā, lai 
koncentrētos uz Glābēju un mūsu liecību par patiesību.

Bet tas nav labākais veids, kā izturēt dzīves 
izaicinājumus.

Tieši tāpat kā pieredzējis pilots koncentrējas nevis uz 
vētru, bet uz skrejceļa viduslīniju un pareizo piezemēšanās 
punktu, tā arī mums vajadzētu koncentrēt savu uzmanību 
uz savu ticību — uz mūsu Glābēju, Viņa evaņģēliju un 
mūsu Debesu Tēva ieceri — un uz mūsu galīgo mērķi — 
drošu atgriešanos mūsu debesu galamērķī. Mums ir jāuz-
ticas Dievam un jākoncentrē savas pūles uz to, lai paliktu 
uz māceklības takas. Mums ir jātur savs skatiens, sirds un 
prāts vērstus uz tādu dzīvi, kādu mums vajadzētu dzīvot. 

Tas, ka mēs izrādīsim savu ticību un paļāvību Debesu 
Tēvam, ar prieku turot Viņa pavēles, mums sniegs laimi un 
godību. Un, ja mēs paliksim uz ceļa, mēs pārvarēsim jeb-
kuru turbulenci — lai arī cik stipra tā varētu likties — un 
atgriezīsimies drošībā mūsu debesu mājās.

Neatkarīgi no tā, vai debesis mums apkārt ir skaidras, 
vai pilnas ar draudīgiem mākoņiem, būdami Jēzus Kristus 
mācekļi, mēs papriekš dzenamies pēc Dieva valstības un 
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pēc Viņa taisnības, zinot: ja mēs tā darīsim, tad viss pārē-
jais, kas mums ir vajadzīgs, galu galā tiks piemests (skat. 
Mateja 6:33).

Cik nozīmīga dzīves mācība!
Jo vairāk mēs koncentrējamies uz savām grūtībām, 

problēmām, šaubām un bailēm, jo sarežģītāk viss var 
kļūt. Bet, jo vairāk mēs koncentrējamies uz mūsu galīgo 
debesu galamērķi un prieku, kas rodas, ejot pa māceklības 
taku, — mīlot Dievu un kalpojot saviem tuvākajiem, — jo 
lielāka iespēja, ka mēs veiksmīgi izturēsim grūtos laikus un 
turbulenci.

Dārgie draugi, neatkarīgi no tā, cik grūta ir mūsu dzīve, 
Jēzus Kristus evaņģēlijs vienmēr piedāvā labāko ceļu uz 
drošu nosēšanos mūsu Debesu Tēva valstībā.

KĀ MĀCĪT NO ŠĪ VĒSTĪJUMA?

Prezidents Uhtdorfs dod mums padomu — „[uzti-
cieties] Dievam un [koncentrējiet] savas pūles uz to, lai 
paliktu uz māceklības takas”. Apsveriet iespēju pajau-
tāt tiem, kurus jūs mācāt, — kā viņi ir noturējuši savā 
uzmanības centrā „mūsu galīgo debesu galamērķi un 
prieku, kas rodas, ejot pa māceklības taku” brīžos, kad 
bija jāsaskaras ar pārbaudījumiem. Jūs varētu viņus ai-
cināt padomāt par veidiem, kādos viņi grūtos brīžos var 
koncentrēt uzmanību uz savu liecību un Jēzu Kristu, un 
lūgšanu pilniem izlemt, kā īstenot savā dzīvē vienu vai 
vairākas no šīm idejām.

JAUNIEŠIEM
Manas liecības pamats
Dženifera Veivere

Kad man bija 16 gadi, kāda draudzene ieradās mūsu 
mājās kopā ar misionāriem. Pirmā mēneša laikā visi 

mani jautājumi pārrunās tika skaidri atbildēti. Es jutu, 
ka Svētais Gars liecina par Atjaunošanas vēstījumu pa-
tiesumu. Tas nelīdzinājās nekam, ko es jebkad iepriekš 
biju jutusi, un es zināju, ka tas viss ir patiess.

Tomēr es biežāk, kā jebkad agrāk, tiku atraidīta un 
piedzīvoju lielāku pretestību. Es jutos vientuļa, nogurusi 
un apjukusi. Kāpēc es sastapos ar tik daudz problēmām? 
Es nevarēju saprast, kā mani pārbaudījumi varētu nākt 
man par labu? Misionāri man mācīja gavēt un lūgt pat 
skolas dienas vidū. Kad apstākļi kļuva nepanesami, es iz-
lēju savu sirdi un tūlīt pat sajutu Svētā Gara mierinājumu.

Nedēļa, kad man vajadzēja kristīties, bija pilna ar 
pārbaudījumiem. Mans priekšnieks draudēja atlaist 
mani, ja es neatcelšu kristības, lai aizvietotu kolēģi, 
es nonācu slimnīcā nierakmeņu dēļ, un mani vecāki 
palūdza mani atstāt mājas. Apstākļos, kad tik daudz kas 
nebija atkarīgs no manis, vienīgais, ko varēju darīt, bija 
paļauties uz To Kungu.

Katrs no šiem pārbaudījumiem nāca man par labu. 
Šie pārbaudījumi palīdzēja man apgūt evaņģēlija mācī-
bas, kas veidoja manas liecības pamatu.
Autore dzīvo Aidaho, ASV.
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Pravieši, apustuļi un vadītāji tur-
pina „svinīgi [paziņot], ka laulība 

starp vīrieti un sievieti ir Dieva 
iedibināta un ka ģimenei ir būtiska 
loma Radītāja iecerē”.1

 Elders D. Tods Kristofersons 
no Divpadsmit apustuļu kvoruma 
teica: „Ģimene, kuras pamatā ir 
laulība starp vīrieti un sievieti, 
ir labākā augsne Dieva ieceres 
īstenošanai. . . .

. . . Ne mēs, ne kāds cits mirstī-
gais nevar mainīt šo dievišķo laulī-
bas kārtību.” 2

Bonija L. Oskarsone, vispārējā 
Jauno sieviešu biedrības prezidente, 
teica: „Ikviens, neatkarīgi no ģime-
nes stāvokļa vai bērnu skaita, var 
būt Tā Kunga ieceres, kas aprakstīta 
vēstījumā par ģimeni, aizstāvis. Ja tā 
ir Tā Kunga iecere, tai vajadzētu būt 
arī mūsu iecerei!” 3

Elders Kristofersons turpināja: 
„Dažiem no jums ir liegtas laulības 
svētības tādu iemeslu dēļ kā cienīgu 
partneru trūkums, tieksme pret savu 
dzimumu, fiziski vai garīgi trau-
cējumi vai vienkārši bailes kļūdī-
ties. . . . Vai arī jūs bijāt precējušies, 

Laulība ir Dieva noteikta

bet laulība izjuka. . . . Dažiem no 
jums, kas esat laulājušies, nevar būt 
bērnu. . . .

Neskatoties uz to, . . . katrs var 
sniegt savu ieguldījumu dievišķās ie-
ceres piepildīšanā katrā paaudzē.” 4

Papildu Svētie Raksti
1. Mozus 2:18–24; 1. korintiešiem 
11:11; Mācības un Derību 49:15–17

Patiesi stāsti
Brālis Lerijs M. Gibsons, bijušais 

pirmais padomnieks vispārējā Jauno 
vīriešu prezidijā, atcerējās, kā Šērlija, 
kura tagad ir viņa sieva, teica:

„Es mīlu tevi, jo es zinu, ka tu 
mīli To Kungu vairāk, nekā tu mīli 
mani. . . .

Šāda atbilde lika man 
aizdomāties. . . .

. . . [Un] es gribēju, lai viņa vien-
mēr jūt, ka es mīlu To Kungu vairāk 
par visu.” 5

Elders Deivids A. Bednārs, Div-
padsmit apustuļu kvoruma loceklis, 
mācīja: „Tas Kungs, Jēzus Kristus, ir 
centrālais objekts laulības derības 
attiecībās. . . . [Iedomājieties], ka 

Glābējs atrodas trīsstūra augšgalā, 
bet sieviete trīsstūra pamata vienā 
stūrī un vīrietis — otrā. Tagad 
apdomājiet, kas notiek ar vīra un 
sievas attiecībām, kad katrs no 
viņiem individuāli un neatlaidīgi 
„[nāk] pie Kristus” un cenšas „tapt 
[pilnveidots] Viņā” (Moronija 
10:32). Pateicoties Glābējam un 
caur Viņu, vīrs un sieva tuvojas 
viens otram.” 6
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Lūgšanu pilnas izstudējiet šo materiālu un centieties uzzināt, ar kurām vēstījuma 
daļām dalīties. Kā izpratne par vēstījumu „Ģimene — vēstījums pasaulei” vairo jūsu 
ticību Dievam un svētī tās māsas, par kurām gādājat, veicot apmeklējuma mācības 
pienākumu? Vairāk informācijas meklējiet: reliefsociety.lds.org.

Apdomājiet!
Kā es individuāli un neatlaidīgi 
cenšos „[nākt] pie Kristus”?

Ticība, ģimene, palīdzība


