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Dieva pravietis uz zemes, prezidents Tomass 
S. Monsons, ir paziņojis: „Šodien mēs izvietoja-
mies nometnē pret vislielāko grēka, netikumu 

un ļaunuma dažādību, kas jebkad stājusies mums pretī.” 1

Vai jūs būtu pārsteigti, uzzinot, ka prezidents Monsons 
izteica šos vārdus pirms 50 gadiem? Ja bijām izvietoti 
nometnē pret vēl neredzētu ļaunuma dažādību toreiz, 
cik spēcīgi ir ļaunuma apdraudējumi šodien? Tam bija 
labs iemesls, kāpēc Tas Kungs par mūsu laiku atklāšanu 
ir teicis: „Lūk, ienaidnieki ir apvienojušies” (M&D 38:12).

Karš, kurā „mēs visi esam kareivji” 2, sākās, pirms 
mēs piedzimām uz Zemes. Tas sākās, pat pirms Zeme 
tika radīta. Tas sākās pirms vairākiem tūkstošiem gadu 
pirmslaicīgajā valstībā, kur Sātans sacēlās un „mēģināja 
iznīcināt cilvēka rīcības brīvību” (Mozus 4:3).

Sātans zaudēja tajā kaujā un „tika nomests uz zemi” 
( Jāņa atkl. 12:9), kur viņš šodien turpina savu karu. 
Šeit, uz Zemes, „viņš karo ar Dieva svētajiem un ielenc 
tos visapkārt” (M&D 76:29) ar meliem, maldiem un 
kārdinājumiem.

Viņš karo pret praviešiem un apustuļiem. Viņš 
karo pret Šķīstības likumu un laulības svētumu. Viņš 
karo pret ģimeni un templi. Viņš karo pret to, kas ir 
labs un svēts.

Kā lai mēs cīnāmies pret šādu ienaidnieku? Kā lai mēs 
cīnāmies pret ļaunumu, kurš, šķiet, pārņem mūsu pasauli? 
Kas ir mūsu bruņas? Kas ir mūsu sabiedrotie?

Jēra spēks
Pravietis Džozefs Smits mācīja, kas Sātanam ir vara 

pār mums tikai tik daudz, cik mēs to viņam dodam.3

Ieraudzīdams mūsdienas, Nefijs „[redzēja] Dieva 
Jēra spēku, ka tas nolaidās uz Jēra Baznīcas svētajiem 
un uz Tā Kunga derības ļaudīm, kas bija izkaisīti pa 
visu zemes virsu; un viņi bija bruņoti ar taisnību un 
ar Dieva spēku lielā slavā” (1. Nefija 14:14; uzsvērums 
pievienots).

Kā lai mēs apbruņojamies ar taisnību un spēku? Mēs 
turam Sabata dienu svētu un godājam priesterību. Mēs 
slēdzam un ievērojam svētās derības, pētām savas ģimenes 
vēsturi un apmeklējam templi. Mēs pastāvīgi cenšamies 
nožēlot grēkus un lūdzam To Kungu „[attiecināt] uz mums 
Kristus Izpirkšanas asinis, lai mēs varētu saņemt savu grē-
ku piedošanu” (Mosijas 4:2). Mēs lūdzam un kalpojam, un 
liecinām, un stiprinām ticību Jēzum Kristum.

Mēs apbruņojam sevi ar taisnību un spēku arī tad, kad 
mēs „[paglabājam] savos prātos nepārtraukti dzīvības vār-
dus” (M&D 84:85). Mēs paglabājam šos vārdus, gremdējo-
ties Svētajos Rakstos un Tā Kunga izraudzīto kalpu vārdos, 
kas paudīs Viņa gribu, prātu un balsi (skat. M&D 68:4) 
nākamā mēneša vispārējā konferencē.

Mūsu cīņā pret ļaunumu mums vienmēr ir jāatceras, 
ka mums ir pieejama palīdzība no priekškara abām 
pusēm. Starp mūsu sabiedrotajiem ir Dievs, Mūžīgais Tēvs, 
Tas Kungs, Jēzus Kristus, un Svētais Gars.
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Bruņojušies ar 
taisnīgumu

Prezidents Henrijs B. Airings
Pirmais padomnieks Augstākajā prezidijā



2

Starp mūsu sabiedrotajiem ir neredzami debesu kara-
pulki. „Nebīsties,” Elīsa teica nobiedētajam jauneklim, kad 
viņi sastapās ar ļaunuma armiju, „jo to, kas ir ar mums, ir 
vairāk nekā to, kas ir pie viņiem” (skat. 2. Ķēniņu 6:15–16).

Mums nav jābaidās. Dievs mīl Savus svētos. Viņš nekad 
mūs nepametīs.

Es zinu, ka Dievs, atbildot uz lūgšanu, ir piepildījis 
manus lūgumus — atpestīt mani no ļauna. Es liecinu, ka 
ar Dieva Tēva, pasaules Glābēja un Svētā Gara palīdzību 
mēs varam būt droši, ka mums tiks dots vairāk spēka, lai 
izturētu jebkuru ļaunumu, kuru mēs sastapsim.

Es ceru, ka mēs vienmēr būsim apbruņojušies ar taisnību 
tā, lai mēs justos pārliecināti, ka galu galā mēs uzvarēsim.

ATSAUCES
1. Tomass S. Monsons, „Correlation Brings Blessings”, Relief Society  

Magazine, 1967. g. apr., 247. lpp.
2. „Visi esam kareivji”, Garīgās dziesmas, nr. 158.
3. Skat. Baznīcas prezidentu mācības: Džozefs Smits (2010), 211. lpp.

KĀ MĀCĪT NO ŠĪ VĒSTĪJUMA?

Prezidents Airings atgādina mums, ka mēs karojam 
pret ļaunumu. Jūs varētu sākt, nodziedot kopā ar tiem, 
kurus jūs apmeklējat, „Visi esam kareivji” (Garīgās 
dziesmas, nr. 158). Tad jūs varētu aicināt viņus dalīties 
tajā, kā viņi tika pasargāti taisnīguma dēļ, un meklēt 
jaunas idejas tam, kādā veidā aizsargāt savas ģimenes 
pret Sātanu, piemēram, izvēlēties labus plašsaziņas 
līdzekļus, noturēt ģimenes sapulces vai iknedēļas 
ģimenes mājvakarus. Jūs varētu aicināt viņus ar lūgša-
nām apdomāt to, kā nostiprināt savas ģimenes garīgo 
aizsardzību un pamudināt viņus izveidot plānu, lai 
realizētu savas idejas.

JAUNIEŠI
Es jau biju izlēmusi
Medisona Tomsone

Reiz Jauno sieviešu klasē es saņēmu vērtīgu mācību 
par seksuālo šķīstību — tēmu, kas daudzām jau-

nietēm lika justies neērti. Es neatceros visu, ko tajā 
dienā uzzināju, bet es atceros, kā mana Jauno sieviešu 

vadītāja runāja par vienu no saviem personīgajiem stan-
dartiem — vienmēr palikt seksuāli šķīstai. Viņas vārdi 
dziļi iespiedās manā atmiņā, un tad es pieņēmu apzinā-
tu lēmumu — padarīt šo standartu par vienu no manām 
vērtībām.

Kādu dienu, kad es kopā ar citiem jauniešiem auto-
busā braucu mājās no kāda sporta pasākuma, kāds no 
jauniešiem uzsāka spēli, kurā bija jāatbild uz mulsino-
šiem jautājumiem vai jārīkojas pārgalvīgi. Garlaicības 
mākti, daži no bērniem un es pievienojāmies šai spēlei. 
Kad kārta pienāca man, mani izaicināja izdarīt kaut ko 
tādu, kas, manuprāt, nebija pareizi. Tas varēja būt grūts 
lēmumus, ko pieņemt, bet manā prātā atausa manas 
Jauno sieviešu vadītājas vārdi, un izvēle bija viegla. Es 
ātri izstājos no spēles. Es jau iepriekš biju nolēmusi, kā 
es rīkošos šādā situācijā.

Es zinu, ka tad, kad mēs dodamies uz baznīcu un cen-
šamies apgūt to, ko mums tur māca, mēs tiksim svētītas 
ar lielāku garīgo spēku un aizsardzību pret pasaules 
kārdinājumiem.
Autore dzīvo Jūtas štatā, ASV.

BĒRNI
Uzvelciet savas bruņas

Šodien pasaulē ir daudz ļaunuma. Evaņģēlijs ir 
kā vairogs, kas mūs pasargā. Izlasiet šos 10 pado-

mus, kuriem prezidents Airings mums iesaka sekot, 
lai aizsargātu sevi. Tad uzzīmējiet un izkrāsojiet paši 
savu vairogu!

 1. Turiet Sabata dienu svētu.
 2. Godājiet priesterību.
 3. Noslēdziet un ievērojiet derības.
 4. Pētiet ģimenes vēsturi.
 5. Apmeklējiet templi.
 6. Nožēlojiet grēkus.
 7. Lūdziet.
 8. Kalpojiet citiem.
 9. Dalieties savā liecībā.
 10. Lasiet Svētos Rakstus.

© 2017 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved. Iespiests ASV. Angļu val. teksta apstiprinājums: 6/16. Tulkojuma apstiprinājums: 6/16.  
First Presidency Message, March 2017.  tulkojums. Latvian 97923 153



A P M E K L Ē J U M A  M Ā C Ī B A S  V Ē S T Ī J U M S ,  2 0 1 7 .   G .  M A R T S

„Es visu spēju Tā spēkā, kas mani 
dara stipru” (Filipiešiem 4:13). 

„Lai gan mums visiem ir vājības, 
mēs tās varam pārvarēt,” saka Dīters 
F. Uhtdorfs, otrais padomnieks 
Augstākajā prezidijā. „Patiesi, ja 
mēs esam pazemīgi un ticīgi, tad 
ar Dieva labvēlību vājības var kļūt 
par spēku.” 1

Mūsu Glābējs Mācībā un Derībās 
saka: „Es iešu jūsu vaiga priekšā. Es 
būšu pie jūsu labās rokas un jūsu 
kreisās, un Mans Gars būs jūsu sir-
dīs, un Mani eņģeļi jums apkārt, lai 
jūs atbalstītu” (M&D 84:88).

„Nefijs ir piemērs tam, kurš zināja, 
saprata un paļāvās uz Glābēja visap-
tverošo spēku,” saka elders Deivids 
A. Bednārs no Divpadsmit apus-
tuļu kvoruma. „Nefija brāļi sasēja 
viņu ar virvēm un grasījās viņu 

Jēzus Kristus un Viņa veiktās 
Izpirkšanas visaptverošais spēks

pazudināt. Lūdzu, pievērsiet uzma-
nību Nefija lūgšanai: „Ak Kungs, 
atbilstoši manai ticībai Tev, Tu 
atbrīvo mani no manu brāļu rokām, 
jā, pat dod man spēku, lai es varētu 
saraut šīs saites, ar kurām es esmu 
sasiets” (1. Nefija 7:17; pievienots 
uzsvērums).

. . . Nefijs nelūdza, lai mainītos 
viņa apstākļi. Tā vietā viņš lūdza 
pēc spēka, lai mainītu savus apstāk-
ļus. Un es domāju, ka viņš lūdza tie-
ši šādā veidā, jo viņš zināja, izprata 
un bija piedzīvojis to, kā darbojas 
Izpirkšanas visaptverošais spēks.

Nedomāju, ka virves, ar kurām 
bija saistīts Nefijs, vienkārši brīnu-
mainā kārtā atraisījās no viņa rokām 
un plaukstām. Es nojaušu, ka viņš 
tika svētīts ar neatlaidību un spēku, 
kas pārsniedza viņa paša spējas, un 

tad „Tā Kunga spēkā” (Mosijas 
9:17) viņš raustīja, vilka un cīnījās 
ar virvēm, līdz galu galā, pavisam 
burtiski, varēja saraut šīs saites.” 2

Papildu Svēto Rakstu panti un 
informācija
Jesajas 41:10; Etera 12:27;  
reliefsociety. lds. org
ATSAUCES
1. Dīters F. Uhtdorfs, „Labvēlības dāvana” 

(vispārējās konferences runa), Liahona,, 
2015. g. maijs, 108. lpp.

2. Deivids A. Bednārs „Strength beyond Our 
Own”, New Era, 2015. g. mar., 4. lpp.
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Lūgšanu pilnas izstudējiet šo materiālu un meklējiet iedvesmu, lai uzzinātu, ar kurām 
vēstījuma domām dalīties. Kā sapratne par Palīdzības biedrības mērķi sagatavo Dieva 
meitas mūžīgās dzīves svētībām.

Ticība, ģimene, palīdzība

Apdomājiet!
Kā Jēzus Kristus un Viņa 
izpērkošā upura visaptverošais 
spēks var palīdzēt mūsu vājībām 
kļūt par mūsu spēku?




