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MORMONA GRĀMATA:  
VĒL VIENA LIECĪBA  
PAR JĒZU KRISTU



Mormona Grāmata ir pravieša Džozefa Smita 

veikts senu plākšņu tulkojums, „rakstīts saskaņā ar 

pavēli un arī ar atklāsmes un pravietojuma garu. 

Uzrakstīts un aizzīmogots, un noglabāts Tam Kun-

gam, lai plāksnes nevarētu tikt iznīcinātas. Lai parā-

dītos ar Dieva dāvanu un spēku to iztulkošanai. . . . 

Ar Dieva dāvanu un spēku, Saimons Djūvijs

. . . Lai parādītu Israēla tautas atlikumam, 

kādas lielas lietas Tas Kungs ir darījis priekš viņu 

tēviem; un lai viņi varētu zināt Tā Kunga derības, 

lai viņi netiktu atmesti uz mūžiem; un arī lai pār-

liecinātu jūdu un citticībnieku, ka Jēzus ir Kristus” 

(Mormona Grāmatas titullapa). 
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Liahona,  
2011. gada oktobris

UZ VĀKA
Priekšpusē: Džona Lūkas fotoilustrācija;  
Lai jūs varētu zināt, Gerijs Keps, ar Deivida 
Larsena kunga laipnu atļauju, nedrīkst kopēt. 
Aizmugurē: Kristus tēls, Heinrihs Hofmans,  
ar laipnu atļauju no C. Harrison Conroy Co.

Laipni aicināti šajā īpašajā izdevumā!
Dažas tēmas ir tā vērtas, lai tām veltītu atsevišķu izdevumu, un Mormona 

Grāmatas tēma ir viena no tām. Šajā izdevumā pagātnes un mūsdienu pra
vieši, kā arī Baznīcas locekļi no visas pasaules liecina par šo unikālo Rakstu 
grāmatu. Tai ir brīnumaina izcelsme. Tā ir Atjaunošanas taustāms pierādī
jums. Tā ir mūsu reliģijas noslēgakmens. Un tā tika sarakstīta mūsdienām 
— mācot Kristus doktrīnu skaidri un vienkārši, lai palielinātu mūsu ticību un 
stiprinātu mūsu ģimenes.

Lai arī tu šajā žurnāla Liahona izdevumā neatradīsi daudzas ierastās sa
daļas, šeit it Augstākā Prezidija vēstījums (4. lpp.) un Apmeklējuma mācības 
vēstījums (46. lpp.). Šie vēstījumi un visi pārējie raksti satur liecības un mācī
bas no Mormona Grāmatas.

Mēs tevi aicinām studēt šo izdevumu ar lūgšanu, nopietni uztvert tā vēstī
jumus un dalīties tajos — un Mormona Grāmatā — ar citiem.

VĒSTĪJUMI
4 Augstākā Prezidija vēstījums: 

Mormona Grāmatas vērtīgie 
apsolījumi
Prezidents Tomass S. Monsons

46 Apmeklējuma mācības vēstī-
jums: Ja mēs nešaubāmies
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GALVENIE RAKSTI
6 Pravietis Džozefs Smits — 

Mormona Grāmatas tulkotājs
Neizglītots jauns vīrietis, patei-
coties Dieva spēkam, kļuva par 
“vispareizākās grāmatas uz 
zemes” iedvesmotu tulkotāju.

10 Ko Mormona Grāmata  
māca par Dieva mīlestību
Elders Rasels M. Nelsons
Vai jūs vēlaties garīgi atdzimt 
un iegūt spēku mīlēt kā Dievs? 
Mormona Grāmatā paskaid-
rots, kā tas ir iespējams.

16 Mormona Grāmatas stāsts
Šis raksts jums var palīdzēt 
mācīt jūsu bērniem nozīmī-
gus stāstus no šīs Rakstu 
grāmatas.

20 Mormona  
Grāmatas  
hronoloģija
Galveno personu 
vizuāls pārskats, 
sākot ar jarediešiem 
2200 gadu pr. Kr. līdz 
nefijiešu civilizācijas  
beigām m.ē. 420. gadā.

22 Kas sarakstīja  
Mormona Grāmatu?
Mormona Grāmata nāca 
klajā, pateicoties senu pra-
viešu darbam, iedvesmotam 
sastādītājam un pēdējo dienu 
tulkotājam.

24 Mormona Grāmata —  
liecība līdzās Bībelei
Šeit sniegtas 14 pamata mācī-
bas, ko māca Bībele un kurām 
Mormona Grāmata pievieno 
papildu liecības.

28 Kā studēt Mormona  
Grāmatu?
Elders D. Tods Kristofersons
Trīs iemesli un trīs veidi, kā stu-
dēt šo unikālo Rakstu grāmatu.

32 Lehija sapnis: cieši turēties 
pie margas
Elders Deivids A. Bednārs
 Lehija sapnis mums māca, kā 
cieši turēties pie Dieva vārda.

38 Mormona Grāmata —  
mūsu ticības Jēzum  
Kristum stiprināšana
Elders Nīls L. Andersens
Mormona Grāmata aicina 
mūs un mūsu ģimenes pieņemt 
ticību Tam Kungam, Jēzum 
Kristum, kas mūsu ģimenēm 
palīdzēs gūt panākumus.

47 Mūzika: Divtūkstoš  
jauno karavīru
Bonija Hārta Mareja un  
Dženisa Kepa Perija

48 Mācības mūsdienām
Dzīvie pravieši un apustuļi 
dalās Mormona Grāmatas 
patiesībās, kas mūs var vadīt 
mūsdienās.

52 Mormona Grāmata — mūsu 
reliģijas noslēgakmens
Prezidents Ezra Tafts Bensons
Šī klasiskā runa, kas tika 
sniegta pirms 25 gadiem, satur 
laika neskartu liecību un pa-
domu par Mormona Grāmatu.

59 Svēts darbs
Deivids A. Feics
Viena vienkārša rīcība man 
deva mācību par cieņu pret 
Mormona Grāmatas svētumu.
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Šī izdevuma daudzās gleznās attēlota 
Liahona, ko saņēma Lehijs. Liahonas 
nav paslēptas, un tās var neizska-
tīties tieši kā šajā attēlā, taču tu 
un tava ģimene varētu gūt prieku, 
atklājot, cik daudz Liahonu jūs varat 
atrast šajā izdevumā.

60 Ja tu patiešām vēlies  
uzzināt, tu uzzināsi
Elders Valters F. Gonzaless
Četri veidi, kā tu vari uzzināt, 
ka Mormona Grāmata ir Dieva 
iedvesmota.

65 Plakāts: Balss no pīšļiem

66 Uguns liesma manā dvēselē
Maikls R. Moriss
Tajā dienā, kad Eduardo  
Kontrerass iemācījās lasīt,  
viņš arī ieguva liecību par  
Mormona Grāmatu.

68 Kā Mormona Grāmata  
izmainīja manu dzīvi
Baznīcas locekļi liecina, kādā 
veidā Mormona Grāmata 
viņiem palīdzēja rast atbildes, 
mierinājumu un pievēršanos 
patiesībai.

72 Katrai valodai un tautībai
Lija Maklanahana
Pēdējo dienu svētajiem visā 
pasaulē vislielākā nozīme 
ir Mormona Grāmatai viņu 
dzimtajā valodā.

76 Biežāk uzdotie jautājumi  
par Mormona Grāmatu
Vienkāršas atbildes uz jautā-
jumiem, ko cilvēki bieži uzdod 
par Mormona Grāmatu.

80 Apliecinājums, derība  
un liecība
Elders Džefrijs R. Holands
Es liecinu par šo grāmatu  
tikpat noteikti, it kā es kopā ar 
Trīs un Astoņiem lieciniekiem 
būtu redzējis zelta plāksnes.
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Pirms daudziem gadiem es stāvēju pie kāda jauna 
tēva gultas, kurš bija uz dzīvības un nāves robežas. 
Viņam līdzās stāvēja viņa izmisusī sieva un divi 

bērni. Viņš paņēma manu roku savējā un lūdzoši jautāja: 
„Bīskap, es zinu, ka es miršu. Pasakiet, kas notiks ar manu 
garu, kad es nomiršu.”

Es klusi noskaitīju lūgšanu pēc debesu vadības un pie 
viņa gultas pamanīju Trīs Rakstu sējumu. Es pasniedzos 
pēc grāmatas un atšķīru tās lapas. Pēkšņi es atklāju, ka 
bez jebkādas manas piepūles tā atvērās Almas grāma
tas 40. nodaļā Mormona Grāmatā. Es viņam nolasīju šos 
vārdus:

„Lūk, tas man ir ticis darīts zināms caur eņģeli, ka visu 
cilvēku gari, tikko tie ir pametuši šo mirstīgo ķermeni, . . . 
tiek paņemti mājās pie tā Dieva, kas devis viņiem dzīvību. 

Un . . . to gari, kuri ir taisnīgi, tiks uzņemti laimes stā
voklī, kas tiek saukts par paradīzi, atpūtas stāvoklī, miera 
stāvoklī, kur tie atpūtīsies no visām savām raizēm un no 
visām rūpēm, un bēdām” (Almas 40:11–12).

Kamēr es turpināju lasīt par augšāmcelšanos, jaunā 
vīrieša seja staroja un viņa lūpas rotāja smaids. Pēc apmek
lējuma es atvadījos no šīs jaukās ģimenes.

Pēc tam es sievu un bērnus redzēju bērēs. Es joprojām 
atminos to vakaru, kad jaunais cilvēks lūdza pēc patie
sības un dzirdēja atbildi uz savu jautājumu no Mormona 
Grāmatas.

Mormona Grāmatā rodami citi vērtīgi apsolījumi, tai 
skaitā, miera, brīvības un svētību apsolījumi, ja vien mēs 
„[kalposim] zemes Dievam, kas ir Jēzus Kristus” (Etera 
2:12). 

Tās lappusēs rodams nebeidzamas laimes apsolījums 
tiem, „kuri tur Dieva baušļus. Jo lūk, viņi ir svētīti visās 
lietās gan laicīgi, gan garīgi” (Mosijas 2:41).

Tās lappusēs rodams neaptverama prieka apsolījums 
tiem, kuri kļuvuši par darbarīkiem Dieva rokās, lai glābtu 
Viņa dārgos dēlus un meitas (skat. Almas 28:8; 29:9).

Tās lappusēs rodams apsolījums, ka izkaisītais Israēls 
tiks sapulcināts — darbs, kurā mēs esam iesaistīti ar mūsu 
lielajiem misionāru darba centieniem visā pasaulē (skat. 
3. Nefijs 16; 21–22).

Tās lappusēs rodams apsolījums, ka, ja mēs lūdzam 
Tēvu Jēzus Kristus svētajā Vārdā, mūsu ģimenes taps svētī
tas (skat. 3. Nefijs 18:21).

Studējot tās lappuses, rodams pravietiskā apsolījuma 
piepildījums, ka „Tā Kunga Gars ienāks lielākā mērā jūsu 
dzīvē un jūsu mājās, nostiprināsies apņēmība staigāt pa
klausībā Viņa baušļiem un pieaugs liecība par dzīvā Dieva 
Dēla realitāti”.1

Un Mormona Grāmatas lappusēs rodams Moronija ap
solījums, ka ar lūgšanu, patiesu nolūku un ticību Kristum 
mēs varam zināt patiesību par šiem solījumiem „ar Svētā 
Gara spēku” (skat. Moronija 10:4–5).

MORMONA GRĀMATAS 

Prezidents  
Tomass S. Monsons 

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

vērtīgie apsolījumi 
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Līdzās citiem pēdējo dienu praviešiem es liecinu par 
šīs „vispareizākās no visām grāmatām uz zemes” patie
sumu 2 — patiesi par Mormona Grāmatu, vēl vienu lie
cību par Jēzu Kristu. Tās vēstījums aptver pasauli un tās 
lasītājiem sniedz zināšanas par patiesību. Es liecinu, ka 
Mormona Grāmata maina cilvēku dzīvi. Kaut mēs katrs 
to lasītu un pārlasītu. Un kaut mēs priecīgi dalītos savās 
liecībās par tās vērtīgajiem apsolījumiem ar visiem Dieva 
bērniem. ◼

ATSAUCES
 1. Gordons B. Hinklijs „A Testimony Vibrant and True”, Liahona,  

2005. g. aug., 6. lpp.
 2. Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith (2007), 64. lpp.

KĀ MĀCĪT NO ŠĪ VĒSTĪJUMA?
Svētajos Rakstos „mēs atrodam patiesus prin-
cipus, kas atrisinās katru apjukumu un katru 
problēmu, un katru dilemmu, ar ko saskarsies 
cilvēces ģimene” (Teaching, No Greater Call 
[1999], 51). Daloties prezidenta Monsona 
vēstījumā ar ģimeni, aiciniet viņus saklausīt 
vērtīgos apsolījumus, kurus viņš uzskaita 
Mormona Grāmatā. Jūs varētu dalīties kādā 
Mormona Grāmatas apsolījumā, kas jums ir 
bijis nozīmīgs.

KR
IS

TĪN
AS

 S
M

ITA
S 

FO
TO

 IL
US

TR
ĀC

IJA



6 L i a h o n a

Mormona Grāmata ir unikāla Svēto Rakstu 
grāmata. Lai arī to sarakstīja senie pra
vieši, mēs to nesaņēmām kā Bībeli.  

Bībele lielākoties tika sarakstīta uz tīstokļiem 
Vecajā pasaulē, kas sākotnēji bija atsevišķas grā
matas un kas gadsimtu gaitā tika pārrakstītas. Šīs 
atsevišķās grāmatas tika apvienotas vienā sējumā 
tikai ceturtajā gadsimtā pēc Jēzus Kristus, un to 
mēs saucam par Svēto Bībeli.

Turpretī Mormona Grāmatu sarakstīja senie 
pravieši Jaunajā pasaulē uz metāla plāksnēm, 
kuras m. ē. piektajā gadsimtā uz zelta plāksnēm 
apkopoja galvenokārt viens pravietis — Mor
mons (tādēļ šāds grāmatas nosaukums). Vēlāk 
viņa dēls Moronijs noglabāja plāksnes, kur tās 
palika līdz 1827. gadam, kad Moronijs kā aug
šāmcelta būtne tās nodeva jaunam vīrietim vārdā 
Džozefs Smits. 

Tālāk ir sniegts stāsts par to, kā Džozefs 
saņēma, pārtulkoja un publicēja pierakstu, ko ta
gad sauc „Mormona Grāmata: vēl viena liecība par 
Jēzu Kristu”. Pats Glābējs apliecināja, ka grāmata ir 
patiesa (skat. M&D 17:6).

Pravietis 
Džozefs 
Smits —  
MORMONA GRĀMATAS 
TULKOTĀJS
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1. 1820. gadā netālu no Palmī-
ras, Ņujorkas štatā, dzīvoja 14 
gadus vecs zēns vārdā Džozefs 
Smits. Lai arī viņš bija jauns, 
viņš raizējās par savu stāvokli 
Dieva priekšā un bija apmul-
sis, dzirdot apgalvojumus, ko 
izteica dažādām kristīgajām 
reliģijām piederoši cilvēki un 
kas tiecās iegūt jaunpievērstos, 
apstrīdot citu reliģiju mācī-
bas. Studējot Bībeli, Džozefs 
nolēma meklēt gudrību, 
vaicājot Dievam, kurš „visiem 
dod devīgi un nepārmezdams, 
un viņam taps dots” (Jēkaba 
v. 1:5). Viņš devās uz mežu 
netālu no savām mājām, lai 
lūgtu Dievu.

2. Kad Džozefs bija nometies ceļos un lūdza, pār viņu nolaidās 
spožs gaismas stabs. Tajā viņš redzēja divas Personas. Debesu 
Tēvs runāja, sakot: „Šis ir Mans mīļotais Dēls. Uzklausi viņu!” 
(Džozefs Smits — Vēsture 1:17). Tas Kungs teica Džozefam 
nepievienoties nevienai no baznīcām, jo neviena no tām nebija 
patiesa, taču Viņš apsolīja, „ka kaut kad nākotnē [viņam] tiks 
darīta zināma evaņģēlija pilnība”.1

3. Pagāja trīs gadi, kuru laikā 
Džozefs Smits dalījās savā 
pieredzē ar citiem — un tādēļ 
tika vajāts. Viņš stāstīja: „Kaut 
arī es tiku ienīsts un vajāts par 
to, ko teicos redzējis vīzijā, 
tomēr tā bija patiesība; un 
. . . es . . . savā sirdī sacīju: 
„Kāpēc mani vajā par to, ka 
es saku patiesību? Tik tiešām 
es biju redzējis vīziju un kas es 
tāds esmu, ka drīkstu Dievam 
pretoties, jeb kāpēc pasaule 
domā mani piespiest noliegt 
to, ko es tiešām biju redzējis? 
Jo es biju redzējis vīziju; es to 
zināju, un es zināju, ka Dievs 
to zina, un es to nevarēju 
noliegt” (Džozefs Smits — 
Vēsture 1:25).
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6. Džozefs Smits praktiski bija 
neizglītots, kas tolaik bija rak-
sturīgi lauku apvidiem. Lai pa-
līdzētu veikt tulkojumu, Dievs 
viņu nodrošināja ar seniem 
tulkošanas instrumentiem, ko 
sauc par Urīmu un Tumīmu. 
Vēl viņam palīdzēja pierakstī-
tāji, kuri pierakstīja to, ko viņš 
tulkojot diktēja. Pierakstītāji 
bija viņa sieva Emma, turīgs 
lauksaimnieks Martins Heriss 
un skolotājs Olivers Kauderijs. 
Kad Olivers sāka kalpot par 
pierakstītāju, tulkojuma lielākā 
daļa tika pabeigta nepilnu trīs 
mēnešu laikā.

Emmas atmiņas par tulko-
juma pierakstīšanu: „Neviens 
cilvēks nespētu diktēt ma-
nuskripta pierakstus, ja vien 
nebūtu iedvesmots; jo tad, kad 
[es] kalpoju kā [Džozefa] pie-
rakstītāja, viņš parasti diktēja 

Kopš 1830. gada miljoniem cilvēku ir izlasījuši Mormona 
Grāmatu un, pateicoties tās liecībai par Glābēju, ir 

pievienojušies Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcai. 

4. 1823. gada 21. septembrī, 
kad Džozefs lūdza Dievu, viņa 
jumtistabu piepildīja gaisma, 
un parādījās eņģelis vārdā 
Moronijs. Moronijs pastāstīja 
Džozefam par dažu seno 
praviešu pierakstiem. Uz zelta 
plāksnēm iegravētais pieraksts 
bija noglabāts tuvējā pakalnā. 
Džozefam tika pateikts, ka vi-
ņam šis pieraksts ir jāpārtulko.

5. Beidzot, 1827. gada 22. septembrī, Džozefam tika uzticētas 
plāksnes, kuras viņš izņēma no akmens kastes, kas bija paslēpta 
zem liela akmens kādā pakalnā netālu no Palmīras, Ņujorkas štatā.

Grāmata ir arī pierādījums tam, ka Džozefs Smits bija Dieva 
pravietis un ka Glābējs vada Savu Baznīcu mūsdienās. 
Miljoniem cilvēku ir pārbaudījuši Moronija solījumu visiem 
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7. 18 mēnešu laikā, kamēr 
Džozefam bija plāksnes, viņš 
nebija vienīgais, kurš tās re-
dzēja vai turēja rokās. Trīs vīri 
— Olivers Kauderijs, Deivids 
Vitmers un Martins Heriss — 
formāli liecināja, ka eņģelis 
Moronijs ir parādījis viņiem 
zelta plāksnes un ka viņi zina, 
ka plāksnes ir „pārtulkotas 
ar Dieva dāvanu un spēku, jo 
Viņa balss to mums ir paslu-
dinājusi”. Vēl citi astoņi vīri 
liecināja, ka viņi ir redzējuši 
plāksnes un turējuši tās rokās.4

8. Līdz 1829. gada augustam 
Džozefs bija noslēdzis vienoša-
nos ar Egbertu B. Grandinu no 
Palmīras, Ņujorkas štata, par 
grāmatas iespiešanu. Martins 
Heriss ieķīlāja savu saimniecību, 
lai nodrošinātu iespiešanas 
izdevumu segšanu, un 1830. 
gada 26. martā Mormona 
Grāmatu jau bija iespējams 
iegādāties.

9. 1830. gada 6. aprīlī aptuveni 
60 cilvēku liela grupa sapulcē-
jās baļķu mājā Feijetā, Ņujor-
kas štatā. Tur pēc Tā Kunga 
norādījumiem Džozefs Smits 
formāli organizēja Glābēja  
Baznīcu, kas tika atjaunota 
tāda, kā tā tika organizēta 
sākotnēji — ko vadīja apustuļi 
un pravieši, kuriem bija pilnva-
ras runāt Dieva vārdā. Vēlāk 
caur atklāsmi Baznīcai tika 
dots tās nosaukums — Pēdējo 
Dienu Svēto Jēzus Kristus Baz-
nīca (skat. M&D 115:4). ◼

ATSAUCES
 1. Džozefs Smits, History of the 

Church, 4:536.
 2. Interview with Emma Smith  

by Joseph Smith III, 1879.  
g. febr., Saints’ Herald, 1879.  
g. 1. okt., 290. lpp.

 3. Teachings of Presidents of the 
Church: Joseph Smith (2007),  
60. lpp.

 4. Skat. „Trīs liecinieku liecība” 
un „Astoņu liecinieku liecība” 
Mormona Grāmatas ievadā.

patiesības meklētājiem un noskaidrojuši, ka tas ir patiess:  
„Es gribētu pārliecināt jūs, lai jūs vaicātu Dievam, Mūžīgajam 
Tēvam, Kristus Vārdā, vai šie pieraksti ir patiesi; un, ja jūs 

vaicāsit sirsnīgi, ar patiesu nolūku, būdami ar ticību Kristū, 
Viņš pasludinās jums patiesību par tiem ar Svētā Gara spēku” 
(Moronija 10:4).

man stundu pēc stundas;  
un, kad mēs atgriezāmies no 
maltītēm vai pēc pārtrauku-
miem, viņš nekavējoties atsāka 
tulkot tieši no tās vietas, kur 
bija apstājies, nemaz neieska-
toties manuskriptā un neliekot 
nolasīt kādu tā daļu.” 2 

Džozefs paskaidroja, cik no-
zīmīga ir Mormona Grāmata: 
„Ar Dieva spēku es no hiero-
glifiem iztulkoju Mormona 
Grāmatu, par kuru zināšanas 
bija zudušas no pasaules, un 
šo brīnišķīgo darbu es veicu 
viens, būdams neizglītots 
jaunietis, lai ar jaunu atklāsmi 
cīnītos pret pasaules gudrību 
un astoņpadsmit gadsimtu 
laikā nostiprinājušos neziņu.” 3
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Vairums kristiešu labi pārzina Jēzus 
Kristus īpašības, kas aprakstītas Bī
belē. Viņi apbrīno mīlestību, ko  

Viņš izrādīja nabadzīgajiem, slimajiem un  
nomāktajiem. Tie, kuri sevi uzskata par Viņa 
mācekļiem, arī cenšas līdzināties Viņa piemē
ram un sekot Viņa mīļotā apustuļa mudinā
jumam: „Mīlēsim cits citu, jo mīlestība ir no 
Dieva, un katrs, kas mīl, ir no Dieva dzimis  
un atzīst Dievu. . . . jo Dievs ir mīlestība” 
(1. Jāņa 4:7–8).

Mormona Grāmata paskaidro šo principu. 
Tajā aprakstīts, kādā veidā cilvēks piedzimst 
no Dieva un kādā veidā viņš gūst spēku 
mīlēt tā, kā Viņš mīl. Tā nosaka trīs galvenos 
principus, kas ienes Dieva mīlestības spēku 
mūsu dzīvē.

Pirmkārt, Mormona Grāmata māca, ka 
garīgās atdzimšanas pamatnosacījums ir ticības 

izrādīšana Kristum un derības noslēgšana ar 
Viņu par Viņa baušļu ievērošanu. Mormona 
Grāmatas ļaudīm, kuri bija noslēguši šādu 
derību, ķēniņš Benjamīns teica: „Un tagad, tās 
derības dēļ, ko jūs noslēdzāt, jūs tiksit saukti 
par Kristus bērniem, Viņa dēliem un Viņa mei
tām, jo lūk, šai dienā Viņš garīgi ir dzemdinājis 
jūs; jo jūs sakāt, ka jūsu sirdis ir izmainījušās 
caur ticību Viņa Vārdam; tādēļ jūs esat dzimuši 
no Viņa un kļuvuši par Viņa dēliem un Viņa 
meitām” (Mosijas 5:7).

Otrkārt, pats Glābējs māca, ka spēks —  
kļūt līdzīgākam Viņam — iegūstams, saņemot 
evaņģēlija priekšrakstus: „Tad šis ir bauslis: 
Nožēlojiet grēkus, jūs visi zemes gali, un nāciet 
pie Manis, un topiet kristīti Manā Vārdā, lai 
jūs varētu tikt iesvētīti, pieņemot Svēto Garu, 
lai jūs varētu stāvēt neaptraipīti Manā priekšā 
pēdējā dienā” (3. Nefijs 27:20).

KO MORMONA  
GRĀMATA MĀCA PAR  

Elders  
Rasels M. Nelsons

no Divpadsmit  
apustuļu kvoruma

Mormona Grāmatā ir pierakstīti daži no cildenākajiem  
Tā Kunga mīlestības piemēriem.
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Treškārt, Viņš mūs mudina sekot Viņa 
priekšzīmei : „Kādiem vīriem jums jābūt?” Viņš 
retoriski vaicā. Viņa atbilde: „Patiesi, Es saku 
jums, tādiem kā Es” (3. Nefijs 27:27). Viņš pa
tiešām vēlas, lai mēs kļūtu līdzīgāki Viņam.

Mormona Grāmatā ir pierakstīti daži no cil
denākajiem Tā Kunga mīlestības piemēriem. 
Šie piemēri var attiekties uz mūsu dzīvi, kad 

mēs tiecamies kļūt līdzīgāki Tam Kungam.
Tā bija Viņa mīlestība pret Lehiju un Lehija 

ģimeni — un viņu mīlestība pret To Kungu 
— kas viņus atveda uz Amerikas kontinentu, 
apsolīto zemi, kur viņiem labi veicās.1

Tā bija Dieva mīlestība pret mums, kas 
pirms daudziem gadsimtiem Viņu pamudi
nāja pavēlēt nefijiešu praviešiem veikt svētu 
pierakstu par saviem ļaudīm. Šī pieraksta 
mācības ir saistītas ar mūsu glābšanu un pa
augstināšanu. Šīs mācības tagad ir pieejamas 
Mormona Grāmatā. Šī svētā grāmata ir taus
tāms pierādījums Dieva mīlestībai pret visiem 
Viņa bērniem visā pasaulē.2

Tā bija Kristus mīlestība pret Viņa citām 
avīm, kas Viņu atveda uz Jauno pasauli.3 
Mormona Grāmatā mēs uzzinām, ka, pēc Tā 
Kunga nāves Vecajā pasaulē, Jaunajā pasaulē 
notika lielas dabas katastrofas un trīs dienas 
Zemi klāja tumsa. Pēc tam slavas pilnais un 
augšāmceltais Kungs nolaidās no debesīm un 
kalpoja Jaunās pasaules ļaudīm.

PRAVIETIS LIECINA
„Mormona Grāmata ir iznākusi ar Dieva 
dāvanu un spēku. Tā runā kā balss no pīš-
ļiem, liecinot par Dieva Dēlu. Tā vēsta par 
Viņa piedzimšanu, par Viņa kalpošanu, 
par Viņa krustā sišanu un Augšāmcelšanos 

un par Viņa parādīšanos taisnīgiem cilvēkiem Amerikas 
kontinenta Pārpilnības zemē.

Tā ir taustāma lieta, ko var ņemt rokās, ko var lasīt, ko 
var pārbaudīt. Tās vākos ir ietverts dievišķas izcelsmes ap-
solījums. Miljoniem cilvēku to ir pārbaudījuši un atklājuši, 
ka tas ir patiess un svēts pieraksts.”
Prezidents Gordons B. Hinklijs (1910–2008) „The Great Things Which God 
Has Revealed,” Liahona, 2005. g. maijs, 81.–82. lpp.

ZINĀT NOZĪMĒ PAZĪT MĪLESTĪBU

Es esmu jauna Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas locekle, un man Mormona 
Grāmata nav tikai grāmata. Tas ir pārliecinošs pierādījums, ka Debesu Tēvs mūs mīl. Tas 

ir pierādījums tam, ka agrīnie svētie mūs mīlēja un vēlējās, lai mēs atgrieztos mājās. Tas ir 
pierādījums tam, ka Dieva laimes iecere pastāv un ka tā ir pilnīga.

Zināt to, ka šī grāmata ir patiesa, nozīmē zināt, ka Debesu Tēvs un Viņa Dēls dzīvo. Tas 
nozīmē zināt to, ka dzīve ir skaista un mūžīga. Tas nozīmē zināt to, ka, kamēr vien mēs 
cenšamies darīt to labāko un nožēlojam grēkus, ja arī mēs paklūpam, mums vienmēr taps 
piedots. Tas nozīmē zināt ģimenes patieso nozīmi. Tas nozīmē zināt to, ka mēs nekad ne-
zaudēsim savu tuvinieku, jo viņš vai viņa gaida mūs. Tas nozīmē zināt Debesu Tēva svētības. 
Tas nozīmē iegūt mierinājumu, ka, lai kādas vētras nāktu, mēs tās varam izturēt, jo tās ir 
mūsu labumam. Tas nozīmē zināt to, ka Svētais Gars ir mūsu pastāvīgais pavadonis. Būtībā 
tas nozīmē pazīt mīlestību visās tās izpausmēs.
Emma Adesanija, Īrija
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„Es esmu pasaules gaisma un dzīvība,” 
Viņš teica tiem, „un Es esmu izdzēris to rūgto 
biķeri, ko Tēvs deva Man, un esmu pagodi
nājis Tēvu, uzņemdamies uz Sevi pasaules 
grēkus” (3. Nefijs 11:11).

Tad Viņš sniedza vienu no dziļi personiskām 
pieredzēm, ko kāds no Viņa varētu saņemt. 
Viņš aicināja viņus pataustīt ievainojumu Viņa 
sānos un naglu rētas Viņa rokās un Viņa kājās, 
lai viņi droši varētu zināt, ka Viņš ir „Israēla 
Dievs un visas zemes Dievs, un [ir] ticis nonā
vēts par pasaules grēkiem” (3. Nefijs 11:14).

Jēzus tad deva Saviem mācekļiem pilnva
ras kristīt, piešķirt Svētā Gara dāvanu un 
izpildīt Svēto Vakarēdienu. Viņš deva viņiem 
spēku izveidot Viņa Baznīcu savā starpā, ko 
vadīja divpadsmit mācekļi.

Viņš izklāstīja viņiem dažas pamata 

mācības, ko Viņš bija devis Saviem mācekļiem 
Vecajā pasaulē. Viņš dziedināja viņu slimos. 
Viņš nometās ceļos un lūdza Tēvu ar tik spē
cīgiem un svētiem vārdiem, ka tos nevarēja 
pierakstīt. Viņa lūgšana bija tik spēcīga, ka 
tie, kuri Viņu dzirdēja, bija prieka pārņemti. 
Pats Jēzus raudāja viņu ticības dēļ, jo Viņu bija 
pārņēmusi mīlestība pret viņiem. Viņš pravie
toja par Dieva darbu vairāku gadsimtu garumā 
līdz Viņa apsolītajai Otrajai Atnākšanai.4

Pēc tam Viņš lika, lai viņu bērni tiktu at
nesti pie Viņa.

„Un, kad Viņš bija sacījis šos vārdus, Viņš 
raudāja, un pūlis liecināja par to, un Viņš 
ņēma viņu bērniņus, vienu pēc otra, un svē
tīja tos, un lūdza Tēvu par tiem. 

Un, kad Viņš to bija darījis, Viņš atkal 
raudāja; 

Glābējs pats 
māca, ka spēks 
— kļūt līdzī-
gākiem Viņam 
— iegūstams, 
saņemot evaņģē-
lija priekšrakstus.
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un Viņš runāja uz ļaužu pulku, un sacīja  
uz tiem: Skatieties uz saviem bērniņiem. 

Un, kad viņi skatījās, lai redzētu, viņi pa
meta savas acis uz debesīm, un viņi redzēja 
debesis atveramies, un viņi redzēja eņģeļus 
nokāpjam no debesīm, un tie bija it kā uguns 
vidū, un tie nāca un ieskāva šos bērniņus, 
un viņi tika apņemti it kā ar uguni; un eņģeļi 
kalpoja tiem” (3. Nefijs 17:21–24).

Šāds ir Dieva mīlestības šķīstums un spēks, 
kas atklāts Mormona Grāmatā.

Šajās pēdējās dienās mēs, kuriem ir pri
vilēģija saņemt Mormona Grāmatu, būt Tā 
Kunga Baznīcas locekļiem, saņemt Viņa evaņ
ģēliju un turēt Viņa baušļus, mazliet zinām 
par Dieva bezgalīgo mīlestību. Mēs zinām, 
kā saņemt Viņa mīlestību. Kļūstot par Viņa 
patiesajiem mācekļiem, mēs iegūstam spēku 
mīlēt tā, kā Viņš mīl. Turot Viņa baušļus, mēs 

VIŅA MĪLESTĪBAS SPĒKA ATPAZĪŠANA

Kad es koledžas pirmā kursa laikā pievienojos Baznīcai, es biju apmierināta ar izmaiņām, 
ko es biju veikusi savā dzīvesveidā, un redzēju, cik gan labāku evaņģēlijs bija padarījis 

manu dzīvi. Tomēr drīz vien es sajutu, ka mana pagātne kavē manu turpmāko attīstību. Kā 
gan Debesu Tēvs varēja izmantot mani, lai es palīdzētu celt Viņa valstību, ja es biju veikusi tik 
sliktas izvēles?

Tad kādu dienu es atvēru savas Mormona Grāmatas pēdējo lappusi. Es lasīju Moronija 
atvadu vārdus: „Jā, nāciet pie Kristus un topiet pilnveidoti Viņā, . . . un, ja jūs noraidīsit 
jebkādu bezdievību un mīlēsit Dievu ar visu savu spēku, prātu un sirdi, tad Viņa labvēlība ir 
pietiekama jums, lai ar Viņa labvēlību jūs varētu būt pilnīgi Kristū; un, ja ar Dieva labvēlību 
jūs esat pilnīgi Kristū, jūs nekādi nevarat noraidīt Dieva spēku” (Moronija 10:32). Es pievērsu 
uzmanību šiem vārdiem. Es sajutu, ka Gars man saka, ka tie ir patiesi. Es aptvēru, ka es biju 
ierobežojusi Dieva spēku, pieņemot, ka Viņš mani nevar lietot tādā veidā, ko Viņš uzskatītu 
par pareizu.

Es nolēmu, ka turpmāk es „[nenoraidīšu] Dieva spēku”, bet pieņemšu savu pagātni un 
raudzīšos uz priekšu nākotnē. Jo vairāk es koncentrējos uz savu nākotni, nevis uz savu pa-
gātni, un paļāvos uz Jēzus Kristus svētību labvēlību, jo vairāk es sajutu Glābēja mīlestību pret 
sevi un jo laimīgāka es jutos.
Kristija Petija, Vašingtona, ASV

kļūstam līdzīgāki Viņam. Palīdzot katras tau
tas, tautības un valodas cilvēkiem, mēs papla
šinām savas mīlestības loku.

Izjūtot dziļu pateicību par Viņa priekšzīmīgo 
dzīvi, mēs varam padarīt šo Rakstu pantu par 
savu standartu: „Lūdziet Tēvu ar visu savas 
sirds spēku, lai jūs varētu tikt piepildīti ar šo 
mīlestību, ko Viņš ir dāvājis visiem tiem, kas ir 
patiesie Viņa Dēla, Jēzus Kristus, sekotāji; lai 
jūs varētu kļūt par Dieva dēliem; lai, kad Viņš 
parādīsies, mēs būtu līdzīgi Viņam, jo mēs re
dzēsim Viņu, kāds Viņš ir; lai mums varētu būt 
šī cerība; lai mēs varētu tikt attīrīti tāpat kā Viņš 
ir šķīsts” (Moronija 7:48).5 ◼
ATSAUCES
 1. Skat. 1. Nefija 17:35–44; Mosijas 7:20; Almas 9:9–11; 

3. Nefijs 5:20–22.
 2. Skat. Mormona Grāmatas titullapa; 1. Nefija 13:35–41; 

2. Nefija 33:4; Mosijas 1:2–7; Mormona 8:13–41.
 3. Skat. Jāņa 10:16; 3. Nefijs 15:11–24.
 4. Skat. 3. Nefijs 11–14; 18–20.
 5. Salīdziniet ar 1. Jāņa 3:1–3.

Pēc tam Viņš lika, 
lai viņu bērni 
tiktu atnesti pie 
Viņa. „Un Viņš 
ņēma viņu bēr-
niņus, vienu pēc 
otra, un svētīja  
tos, un lūdza  
Tēvu par tiem.”
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MORMONA  
GRĀMATAS  

Kas notiek Mormona 
Grāmatā? Izmantojiet 
šos attēlus, lai mā
cītos par praviešiem 
un stāstiem šajā brī
numainajā Rakstu 
grāmatā.

Lehijs sūtīja savus dēlus 
atpakaļ, lai viņi dabūtu 
Rakstus, kas bija rakstīti 
uz misiņa plāksnēm. Šajās 
plāksnēs bija ietverta viņu 
priekšteču vēsture un citas 
lietas, ko Tas Kungs viņu 
priekštečiem bija licis rakstīt. 
Lehijs un Nefijs labi rūpējās 
par šīm plāksnēm. Uz metāla 
plāksnēm viņi rakstīja arī to, 
kas notika ar viņu ģimeni. 
(Skat. 1. Nefija 3–5.)

Tas Kungs Lehijam iedeva 
kompasu, ko sauca par  
Liahonu, lai vadītu viņa  
ģimeni cauri tuksnesim  
uz apsolīto zemi. (Skat. 
1. Nefija 16.)

Tas Kungs Nefijam lika  
uzbūvēt kuģi, lai aizvestu 
Lehija ģimeni uz apsolīto 
zemi. Nefijs paklausīja savam 
tēvam un Tam Kungam, bet 
Lamans un Lemuēls nepa
klausīja. (Skat. 1. Nefija 17.)

Mormona Grāmata sākas 
ar pravieti vārdā Lehijs. 
Viņš brīdināja bezdievīgos 
Jeruzālemes iedzīvotājus 
nožēlot grēkus, taču tie viņu 
neklausījās. Tas Kungs lika 
Lehijam aizvest savu ģimeni, 
tajā skaitā, savu sievu Sāriju 
un savus dēlus — Lamanu, 
Lemuēlu, Samu un Nefiju — 
tuksnesī. (Skat. 1. Nefija 1–2.)

stāsts 
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Ķēniņš Benjamīns uzcēla 
torni, lai mācītu saviem 
ļaudīm evaņģēliju. (Skat. 
Mosijas 2–6.)

Kāds bezdievīgs ķēniņš — 
vārdā Noa — lika pravieti 
Abinadiju nodot nāvei. Taču 
Abinadija mācība pievērsa 
ticībai vienu no Noas pries
teriem — vārdā Alma. (Skat. 
Mosijas 11–17.)

Alma aizbēga no ķēniņa 
Noas galma, mācīja evaņģē
liju ļaudīm un kristīja viņus. 
(Skat. Mosijas 18.)

Lamans un Lemuēls turpināja 
neklausīt savam tēvam un 
Tam Kungam. Viņu pēcnācē
jus sauca par lamaniešiem. 
Nefijs turpināja būt paklau
sīgs savam tēvam un Tam 
Kungam. Viņa pēcnācējus 
sauca par nefijiešiem. (Skat. 
2. Nefija 4–5.)

Kad Lehijs un Nefijs nomira, 
citi cilvēki, tostarp, Nefija 
brālis Jēkabs, bija atbildīgi 
par svarīgu mācību un noti
kumu pierakstīšanu uz plāk
snēm. (Skat. Jēkaba gr. 1.)

Ēnoss lūdza savu grēku 
piedošanu, un viņam tapa 
piedots. (Skat. Ēnosa 1.)

Lehijs ar savu ģimeni devās 
uz apsolīto zemi ar kuģi,  
ko viņi uzbūvēja. (Skat. 
1. Nefija 18.)

Almas dēls Alma, jaunākais, 
nebija paklausīgs. Viņš un 
viņa draugi, Mosijas dēli, bija 
bezdievīgi. Eņģelis viņiem 
lika nožēlot grēkus. Alma un 
Mosijas dēli nožēloja grēkus 
un atlikušo dzīvi veltīja evaņ
ģēlija sludināšanai. (Skat. 
Mosijas 27–28.)
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Augstākais virsnieks  
Moronijs pacēla brīvības  
karogu un cīnījās, lai aiz
stāvētu savu ļaužu brīvību. 
(Skat. Almas 46, 48.)

Helamans vadīja 2000 vīru 
karapulku, kas visi bija tais
nīgi un gados jauni. (Skat. 
Almas 53, 56–58.)

Lamaniešu pravietis vārdā 
Samuēls pravietoja, ka drīz 
piedzims Jēzus Kristus. (Skat. 
Helamana 13–16.)

Tika izraudzīts 10 gadus vecs 
zēns vārdā Mormons, lai 
pieaugot rakstītu uz plāk
snēm. 24 gadu vecumā viņš 
uz metāla plāksnēm sāka 
apkopot nozīmīgākos stāstus 
no visiem pierakstiem. (Skat. 
Mormona 1.)

Pirms savas nāves Moronijs 
noglabāja plāksnes vietā, 
ko sauca Kumora. Aptuveni 
1400 gadu pēc tam, kad 
Moronijs bija noglabājis 
plāksnes, 14 gadus vecs zēns 
vārdā Džozefs Smits lūdza 
Dievu, lai uzzinātu, kura baz
nīca ir pareizā. (Skat. Džozefs 
Smits — Vēsture 1:5–16.)

Džozefam Smitam parādījās 
Debesu Tēvs un Jēzus Kristus 
un pateica, ka neviena no 
baznīcām nav patiesa un  
pilnīga. Džozefam bija 
jāpalīdz atjaunot patiesā 
Jēzus Kristus Baznīca. (Skat. 
Džozefs Smits — Vēsture 
1:17–20.)

Kad Mosijas dēls Amons bija 
aizstāvējis ķēniņa Lamonija 
ganāmpulkus un ieguvis viņa 
uzticību, Amons daudzus 
lamaniešus pievērsa ticībai. 
(Skat. Almas 17–19.)

Pirms savas nāves Mormons 
plāksnes iedeva savam 
dēlam Moronijam. Moronijs 
bija karapulka vadītājs. Viņš 
bija pēdējais nefijietis, kurš 
izdzīvoja lielajā kaujā starp 
lamaniešiem un nefijiešiem. 
(Skat. Mormona 6, 8.)
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Citā pasaules daļā, Bētlemē, 
piedzima Jēzus Kristus. Viņš 
mācīja Savu evaņģēliju, dzie
dināja un svētīja cilvēkus, un 
izveidoja Savu Baznīcu. Pēc 
tam Viņš tika sists krustā un 
augšāmcēlās. (Skat. 3. Nefijs 
1, 8–10.)

Džozefu Smitu apmeklēja 
Moronijs un pateica viņam 
par noglabātajām plāksnēm. 
Kad Džozefs Smits būs 
vecāks, viņš varēs saņemt 
plāksnes un tās pārtulkot. 
(Skat. Džozefs Smits —  
Vēsture 1:27–54.)

Kad Džozefs Smits bija 21 
gadu vecs, viņš devās uz 
Kumoras pakalnu un atrada 
plāksnes tajā vietā, kur 
Moronijs tās bija noglabājis. 
(Skat. Džozefs Smits —  
Vēsture 1:59.)

Ar Dieva spēka palīdzību 
Džozefs Smits pārtulkoja 
plākšņu saturu. Viņš publi
cēja šo tulkojumu. To sauc 
par Mormona Grāmatu. 
(Skat. Mormona Grāmatas 
titullapu un ievadu.) ◼

Pēc Savas Augšāmcel
šanās Viņš apmeklēja 
taisnīgos nefijiešus 
un lamaniešus. Viņš 
mācīja viņiem Savu 
evaņģēliju, dziedināja 
un svētīja viņus, tā
pat kā Viņš to darīja 
Jeruzālemes zemē. 
(Skat. 3. Nefijs 11–28.)
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1  JAREDIEŠI
Šī grupa apmēram 2200 g.  
pr. Kr. devās prom no 
Bābeles torņa un ieradās 
Amerikas kontinentā. Tā 
zēla līdz aptuveni 600 g. 
pr. Kr., kad karos tika 
iznīcināts ikviens, izņemot 
Koriantumru. (Skat. Etera 
1–15.)

MORMONA GRĀMATAS HRONOLOĢIJA

6  ZENIFS
Aptuveni 200 gadus  
pr. Kr. nefijietis Zenifs 
kopā ar ļaužu grupu 
devās uz dienvidiem, lai 
atgūtu nefijiešu zemes. 
Tiklīdz Zenifs ar savu 
grupu bija ieradies, 
lamanieši tos sagūstīja. 
Vēlāk ķēniņš Mosija2 
sūtīja Amonu sameklēt 
šo grupu, un Amons 
pievērsa ticībai ķēniņu 
Limhiju. (Skat. Mosijas 7; 
9–22.)

5  MOSIJA1
Ap 225. gadu pr. Kr. 
nefijieši kļuva ļauni, tādēļ 
Mosija1 vadīja taisnīgu 
nefijiešu grupu uz 
Zarahemlu, kuri sajaucās 
ar mulekiešiem. Viņi sevi 
sauca par nefijiešiem. 
Mosija1 viņiem kļuva par 
taisnīgu ķēniņu. Ķēniņš 
Benjamīns bija viņa dēls. 
(Skat. Omnija 1:12–23.)

4  MULEKIEŠI
Muleks, ķēniņa  
Cedekijas dēls, ap 587. 
gadu pr. Kr. vadīja ļaužu 
grupu no Jeruzālemes 
un nonāca Amerikas 
kontinentā. Viņi atrada 
Koriantumru. (Skat. 
Omnija 1:14–21.)

3  LAMANIEŠI
Pēc Lehija nāves bez-
dievīgie palika kopā 
ar viņa dēlu Lamanu 
un kļuva pazīstami 
kā lamanieši. (Skat. 
2. Nefija 5.)

2  NEFIJIEŠI
Lehija grupa devās prom 
no Jeruzālemes apmēram 
600 g. pr. Kr. un nonāca 
Amerikas kontinentā. Viņa 
pēcnācēji pakāpeniski 
sāka sadalīties. Pēc Lehija 
nāves taisnīgie cilvēki 
sekoja viņa dēlam Nefijam 
uz ziemeļiem. Viņi kļuva 
pazīstami kā nefijieši. 
(Skat. 1. Nefija 1–22; 2. 
Nefija 1–5.)
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11   NEFIJIEŠU 
IZNĪCINĀŠANA

Bezdievība pakāpeniski 
pieauga, plosījās kari un 
nefijieši tika iznīcināti. 
Izdzīvoja vienīgi Moronijs,  
kurš veda nefijiešu  
pierakstus un pirms  
savas nāves tos nogla-
bāja. (Skat. 4. Nefijs 
1:24–28; Mormona 
8:1–8; Moronija 10.)

10  JĒZUS KRISTUS 
Pēc Savas Augšāmcelša-
nās Jeruzālemē Glābējs 
parādījās Amerikas kon-
tinentā, kalpoja ļaudīm, 
mācīja Savu evaņģēliju un 
izveidoja Savu Baznīcu. 
200 gadus pēc Viņa ap-
meklējuma ļaudis dzīvoja 
mierā. (Skat. 3. Nefijs 
11–28.)

9   GADIANTONA 
LAUPĪTĀJI

Šīs asinskārās slepe-
nās bandas ietekme 
visspēcīgākā bija tad, kad 
sabiedrība bija bezdie-
vīga, un visvājākā — kad 
sabiedrība bija taisnīga. 
Aptuveni no 350. gada 
pēc Kr. viņi apdraudēja 
visu cilvēku drošību. 
(Skat. Helamana 2; 6; 
4. Nefijs 1:42–46.)

8   ALMA2 UN  
MOSIJAS2 DĒLI

Būdami jauni, Alma2 
un ķēniņa Mosijas dēli2 
centās iznīcināt Baznīcu. 
Eņģelis viņus norāja un 
viņi nožēloja grēkus. 
Alma2 kļuva par taisnīgu 
vadītāju. (Skat. Mosijas 
27–29.) Mosijas2 dēli 
kā misionāri devās pie 
lamaniešiem. Pēc lieliem 
panākumiem viņi atkal 
satika Almu un priecājās. 
(Skat. Almas 17–26.)

7  ALMA1
Alma1 uzauga starp 
Zenifa ļaudīm un kļuva 
par vienu no bezdievīgā 
ķēniņa Noas priesteriem. 
Pēc tam, kad pravietis 
Abinadijs bija aicinājis ķē-
niņu Nou nožēlot grēkus, 
Abinadijs tika nogalināts. 
Taču Alma1 ticēja Abina-
dija mācībām un aizbēga 
kopā ar ticīgo grupu, un 
vēlāk pievienojās nefijie-
šiem. (Skat. Mosijas 11; 
17–18; 23–24.)
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KAS SARAKSTĪJA MORMONA GRĀMATU?

Moronija pieraksti (skat.  
Mormona 9:30–37; aptuveni 
385. g. pēc Kr. līdz 421. g.  
pēc Kr.)

Senie pravieši, vēsturnieki un vadītāji iegravēja savas 
liecības un vēsturi uz zelta plāksnēm. Vēlāk pravietis 
Džozefs Smits ar Dieva dāvanu un spēku pārtulkoja 
sākotnējo plākšņu saīsinājumu.

Oriģinālo seno pierakstu  
autori vai avoti

Lehijs (skat. 2. Nefija 1:1–4, 11; 
M&D 3, nodaļas ievads); Ben-
jamīns (skat. Omnija 1:12–23; 
Mormona vārdi 1:16–18; 
Mosija 1–6); Mosija2 (skat. 
Omnija 1:23–25; Mosijas 6:3); 
Alma, jaunākais, Mosijas dēli, 
Helamans2, Pahorans, Augstā-
kais virsnieks Moronijs, Nefijs3, 
Nefijs4

Pieraksti, kuri  
iegravēti plāksnēs

Nefijs1, Jēkabs, Ēnoss,  
Jaroms, Omnijs un citi

Mormons

Moronijs

Nefija mazās plāksnes (garīgi 
pieraksti; ap 600. g. pr. Kr.  
līdz 130. g. pr. Kr.)

Mormona vārdi (saista mazās 
plāksnes un Nefija lielo plākšņu 
saīsinājumu; skat. 1.–18. p.)

Nefija lielās plāksnes (laicīgi 
pieraksti un reliģijas vēsture; 
aptuveni 130. g. pr. Kr. līdz 
321. g. pēc Kr.)

Mormona pieraksti (aptuveni 
345. g. pēc Kr. līdz 385. g. pēc Kr.)

Etera grāmata, saīsinātie jare-
diešu pieraksti (aptuveni 2400 g. 
pr. Kr. līdz 600 g. pr. Kr.)

Jarediešu pieraksti uz 24  
plāksnēm, tajā skaitā, Etera 
pieraksti (skat. Etera 1:1–5)

Mormons

Lābana misiņa plāksnes  
(skat. 1. Nefija 5:10–14)

Zenifs
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1823. gada 21. septembra vakarā jaunajam 
Džozefam Smitam parādījās eņģelis Moronijs 
un pateica viņam par zelta plāksnēm, kas tiks 
pārtulkotas Mormona Grāmatā. Pēc četriem 
gadiem Džozefs varēja paņemt plāksnes, lai 
tās pārtulkotu (skat. Džozefs Smits — Vēsture 
1:27–54).

Zelta plāksnes, ko 1827. gada 22.  
septembrī eņģelis Moronijs iedeva  
pravietim Džozefam Smitam

Titullapa*
1. Nefija gr.
2. Nefija gr.
Jēkaba gr.
Ēnosa gr.
Jaroma gr.
Omnija gr.
Mormona vārdi
Mosijas gr.
Almas gr.
Helamana gr.
3. Nefijs
4. Nefijs
Mormona gr.
Etera gr.
Moronija gr.

Mormona plāksnes  
(Mormona un Moronija apkopotie  

un saīsinātie pieraksti)

Aizzīmogotā daļa  
(nav pārtulkota)

Šajā tabulā izmantotā informā-
cija tika apkopota no Mormona 
Grāmatas priekšvārda un teksta.

Mormona Grāmata

*Džozefs Smits paskaidroja:  
„Mormona Grāmatas titullapa ir 
burtisks tulkojums no pašas pēdē-
jās plāksnes, kas atradās plākšņu 
apkopojuma kreisajā pusē” (History 
of the Church, 1:71).

Sākotnējais tulkojuma manus-
kripts tika pabeigts 1829. gadā, 
tipogrāfijā izveidotais manus-
kripts tika pabeigts 1829.–
1830. gadā, un pirmie 500 
Mormona Grāmatas eksemplāri 
tika iespiesti 1830. gadā.
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Saskaņā ar Bībeles likumu, ka „katra lieta 
pamatojas uz liecību no divu vai triju 
liecinieku mutes” (2. korintiešiem 13:1), 

gan Mormona Grāmata, gan Bībele liecina par 
Jēzu Kristu un satur Viņa evaņģēlija princi
pus. Elders Rasels M. Nelsons, no Divpadsmit 
apustuļu kvoruma, mācīja, ka „Rakstu liecības 
savstarpēji apstiprina savu autentiskumu. Šis 
princips tika izskaidrots jau sen, kad pravietis 
rakstīja, ka Mormona Grāmata tika „[rakstīta] 

MORMONA GRĀMATA —  
liecība līdzās Bībelei

Dieva plāns 
mums
Bībele un Mormona 
Grāmata māca, ka 
Dievs ir mūsu De-
besu Tēvs. Viņš ir 
sagatavojis glābšanas 
ieceri (skat. Almas 
24:14), kā mēs va-
ram tikt izglābti caur 
Jēzus Kristus veikto 
Izpirkšanu.

Mīlošs Debesu Tēvs 

Bībele: „Jo Viņā mēs dzīvojam un rosāmies, 
un esam, kā arī daži jūsu dziesminieki sacījuši: 
mēs arī esam Viņa cilts” (Ap. d. 17:28; skat. arī 
Psalmi 82:6; Ebrejiem 12:9).

Mormona Grāmata: „Es zinu, ka [Dievs] 
mīl Savus bērnus” (1. Nefija 11:17; skat. 
arī 1. Nefija 17:36).

Nāve un garu pasaule

Bībele: „Pīšļiem būs atkal atgriezties atpakaļ 
zemē un kļūt par to, kas tie iepriekš bijuši, un 
garam atkal atgriezties atpakaļ pie Dieva, kas 
to ir devis” (Sal. māc. 12:7; skat. arī 1. Pētera 
3:19–20; 4:6).

Mormona Grāmata: „Visu cilvēku gari, vai tie ir 
labi vai ļauni, tiek paņemti mājās pie tā Dieva, 
kas devis viņiem dzīvību” (Almas 40:11; skat. 
arī 12.–14. p.).

Augšāmcelšanās

Bībele: „Un pēc tam, ja arī mana āda būs sa
plosīta gabalos un es būšu bez miesas palicis, 
es tomēr skatīšu Dievu” (Ījaba 19:26; skat. arī 
Ecēhiēla 37:12; 1. korintiešiem 6:14; 15:54).

Mormona Grāmata: „Es zinu, ka jūs zināt, ka 
mūsu miesai ir jānīkst un jāmirst; tomēr savā 
miesā mēs redzēsim Dievu” (2. Nefija 9:4; skat. 
arī 2. Nefija 9:12; Almas 11:43–45; 40:23).

ar nolūku, lai jūs . . . varētu ticēt [Bībelei]; un, 
ja jūs ticat [Bībelei], jūs ticēsit arī [Mormona 
Grāmatai]” [Mormona 7:9]. Abās grāmatās ir 
savstarpējas atsauces. Abas grāmatas ir kā 
pierādījums, ka Dievs dzīvo un, dodot at
klāsmi Saviem praviešiem, runā uz Saviem 
bērniem”.1

Tālāk sniegts pamata mācību saraksts, kas 
tiek atklātas Bībelē un kam Mormona Grāmata 
pievieno papildu liecību.
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PRAVIETIS LIECINA
„Nepaļaujieties uz sevi, 
bet studējiet vislabākās 
grāmatas — Bībeli un 
Mormona Grāmatu — 
un iegūstiet visu iespē-
jamo informāciju, un 
tad pieķerieties Dievam 
un atturieties no visa 
veida samaitātības un 
netīrības, un Visuaug-
stā Dieva svētības būs 
ar jums.”
Prezidents Džons Teilors 
(1808–1887), Teachings of 
Presidents of the Church: John 
Taylor (2001), 148. lpp.

Baušļi sniedz 
vadību
Bībele māca, ka Dievs 
ir devis baušļus un 
mūs svētīs, ja mēs pak-
lausīsim. Arī Mormona 
Grāmatas pravieši 
pierakstīja baušļus  
un ievēroja tos.

Paklausības svētības 

Bībele: „Un Tas Kungs mums pavēlēja visus 
šos likumus, To Kungu, savu Dievu, bīties, 
mums pašiem par labu mūžam, ka Viņš mūs 
paturētu dzīvus. . . . Un tā mums būs taisnība, 
ja mēs turēsim, lai darītu, visus šos baušļus”  
(5. Mozus 6:24–25; skat. arī Sal. pam. 4:4;  
Jāņa 14:21).

Mormona Grāmata: „Viņš ir apsolījis jums, ka, 
ja jūs turēsit Viņa baušļus, jums labi klāsies 
šai zemē; un Viņš nekad neatkāpjas no tā, ko 
Viņš ir sacījis; tādēļ, ja jūs turēsit Viņa baušļus, 
Viņš svētīs jūs un jums klāsies labi” (Mosijas 
2:22; skat. arī 2. Nefija 1:20).

Desmit baušļi

Bībele: Tas Kungs atklāja Desmit baušļus  
Mozum (skat. 2. Mozus 20:1–17).

Mormona Grāmata: Abinadijs mācīja Desmit 
baušļus ķēniņa Noas priesteriem (skat. Mosijas 
12:33–36; 13:12–24).

Desmitā tiesa

Bībele: „Atnesiet katrs savu desmito tiesu 
pilnā vērtībā Manā klētī tā, lai arī Manā mājā 
būtu barība” (Malehija 3:10; skat. arī 3. Mozus 
27:30).

Mormona Grāmata: „Un tas bija tas pats 
Melhisedeks, kam Ābrahāms maksāja des
mito tiesu; jā, tieši mūsu tēvs Ābrahāms 
maksāja desmito tiesu — vienu desmito 
daļu no visa, kas viņam piederēja” (Almas 
13:15; skat. arī 3. Nefijs 24:8–10).

Kristības un Svētais Gars

Bībele: „Ja kāds neatdzimst ūdenī un Garā, 
netikt tam Dieva valstībā” ( Jāņa 3:5; skat. arī 
Marka 16:16; Ap. d. 2:36–38).

Mormona Grāmata: „Nožēlojiet grēkus, jūs 
visi zemes gali, un nāciet pie Manis, un topiet 
kristīti Manā Vārdā, lai jūs varētu tikt iesvētīti, 
pieņemot Svēto Garu, lai jūs varētu stāvēt ne
aptraipīti Manā priekšā pēdējā dienā” (3. Nefijs 
27:20; skat. arī 2. Nefija 9:23; 31:5–9).
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Uzņēmās mūsu sāpes

Bībele: „Viņš nesa mūsu sērgas un ciešanas, 
un mūsu sāpes viņš bija uzkrāvis sev” ( Jesajas 
53:4; skat. arī Ebrejiem 2:18).

Mormona Grāmata: „Un Viņš ies, izciešot visā
das sāpes un ciešanas, un kārdinājumus; . . . 
lai Viņš varētu zināt miesā, kā palīdzēt Saviem 
ļaudīm viņu vājībās” (Almas 7:11–12; skat. arī 
Mosijas 14:3–5).

Pārvarēja nāvi

Bībele: „Bet nu Kristus ir uzmodināts no 
miroņiem, Viņš kā pirmais no mirušajiem” 
(1. korintiešiem 15:20; skat. arī Jāņa 14:19; 
Ap. d. 26:23).

Mormona Grāmata: „[Ticiet] Jēzum Kristum, 
ka Viņš ir Dieva Dēls un ka Viņš tika jūdu 
nokauts, un ar Tēva spēku Viņš ir atkal uzcē
lies, ar ko Viņš ir guvis uzvaru pār kapu” 
(Mormona 7:5; skat. arī Mosijas 16:7–8; 
Helamana 14:17).

Jēzus Kristus 
misija
Bībele un Mormona 
Grāmata liecina par 
Jēzu Kristu, Dieva 
Dēlu, un par Viņa 
veikto Izpirkšanu. 
Tās māca, ka Glābējs 
uzņēmās uz Sevis 
mūsu grēkus un  
pārvarēja nāvi.

Dieva Vienpiedzimušais Dēls

Bībele: „Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka 
Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai 
neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu 
mūžīgo dzīvību” ( Jāņa 3:16; skat. arī Mateja 
16:16; Jāņa 6:69).

Mormona Grāmata: „Es zinu, ka Jēzus  
Kristus nāks, jā, Dēls, Tēva Vienpiedzimušais, 
pilns labvēlības, žēlastības un patiesības”  
(Almas 5:48; skat. arī 1. Nefija 11:16–21;  
Mosijas 3:5–8).

Izpirka mūsu grēkus

Bībele: „Jo tās ir Manas jaunās derības asinis, 
kas par daudziem tiek izlietas grēku piedo
šanai” (Mateja 26:28; skat. arī Ebrejiem 9:28; 
1. Pētera 3:18).

Mormona Grāmata: „Lūk, Viņš ziedo Sevi kā 
upuri par grēku, lai izpildītu likuma prasības 
par visiem tiem, kam ir salauzta sirds un nožē
las pilns gars” (2. Nefija 2:7; skat. arī 1. Nefija 
11:33; Almas 34:8–10; 3. Nefijs 11:14).

PRAVIETIS LIECINA
„Mormona Grāmata 
. . . paziņo, ka Bībele ir 
patiesa, un to pierāda; 
un abas šīs grāmatas 
pierāda viena otras 
patiesumu.”
Prezidents Brigams Jangs 
(1801–1877), Teachings of 
Presidents of the Church: 
Brigham Young (1997),  
121. lpp.
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Papildus studēšana
Šī tabula nesatur visu iespējamo informā

ciju par šo tēmu. Studējot Rakstus personīgi 
vai ģimenē, jūs varat pievienot šai tabulai 
atsauces un meklēt vairāk principu, kas tiek 
mācīti gan Mormona Grāmatā, gan Bībelē, 
izmantojot Topical Guide (Tematisko ceļvedi) 
vai Svēto Rakstu ceļvedi un tiešsaistes studē
šanas palīglīdzekļus scriptures .lds .org. ◼
ATSAUCE
 1. Russell M. Nelson „Scriptural Witnesses”, Liahona, 

2007. g. nov., 43. lpp.

Jēzus Kristus 
Baznīca senatnē
Tas Kungs izveidoja 
Savu Baznīcu  
Jeruzālemē un  
Amerikas kontinentā. 
Bībele un Mormona 
Grāmata sniedz liecī-
bas, ka Viņš organizē 
un vada Savus ļaudis 
caur praviešiem un 
apustuļiem.

Pravieši

Bībele: „Jo Dievs Tas Kungs neko nedara, 
neatklājis Savu noslēpumu praviešiem, Saviem 
kalpiem” (Amosa 3:7; skat. arī Jeremijas 1:7; 
7:25).

Mormona Grāmata: „Ar Garu praviešiem tiek 
darītas zināmas visas lietas” (1. Nefija 22:2; 
skat. arī Jēkaba gr. 4:4–6).

Divpadsmitie

Bībele: „Viņš sasauca Savus mācekļus un 
izredzēja no tiem divpadsmit, kurus Viņš 
nosauca par apustuļiem” (Lūkas 6:13; skat. 
arī Efeziešiem 2:19–20; 4:11–14).

Mormona Grāmata: „Svētīgi jūs esat, ja jūs 
uzklausīsit šo divpadsmit vārdus, kurus Es 
esmu izvēlējies no jūsu vidus, lai tie kalpotu 
jums” (3. Nefijs 12:1; skat. arī 1. Nefija 11:29).

Priesterības pilnvaras

Bībele: „Ne jūs Mani esat izredzējuši, bet Es 
jūs esmu izredzējis un jūs nolicis, ka jūs ejat 
un nesat augļus un jūsu augļi paliek” ( Jāņa 
15:16; skat. arī Mateja 16:19; Lūkas 9:1–2; 
Ebrejiem 5:4).

Mormona Grāmata: „[Alma] ordinēja priesterus 
un elderus vadīt un uzraudzīt baznīcu, uzlie
kot tiem savas rokas saskaņā ar Dieva kārtu” 
(Almas 6:1; skat. arī 2. Nefija 6:2; Moronija 3).

PRAVIETIS LIECINA
„Šajās dienās, kad Bībeli noniecina daudzi cilvēki, 
kuri ir sajaukuši pasaulīgās filozofijas ar Bībeles 
rakstiem, lai anulētu to patieso nozīmi, cik gan 
mēs esam laimīgi, ka mūsu mūžīgais Debesu Tēvs, 
kurš vienmēr rūpējas par Savu bērnu garīgo lab-

klājību, ir devis mums papildu Rakstu grāmatu, kas pazīstama kā 
Mormona Grāmata, lai aizsargātu Bībeles patiesības, kuras sarak-
stīja un paziņoja pravieši saskaņā ar Tā Kunga norādījumiem. . . .

. . . Esot ar šo otro liecību, mēs varam noteiktāk zināt seno pra-
viešu un patiesi — Mācītāja un Viņa mācekļu — mācību nozīmi, 
kad viņi dzīvoja un mācīja cilvēku vidū. Tam vajadzētu iedvesmot 
visus, kuri ir godīgi patiesības meklētāji, likt šīs divas Svēto Rakstu 
grāmatas kopā un studēt tās kā vienu grāmatu, izprotot, kā mēs 
izprotam, to patieso saistību.”
Prezidents Harolds B. Lī (1899–1973), Ye Are the Light of the World (1974), 89., 91. lpp.

HA
RO

LD
A 

B.
 LĪ

 P
O

RT
RE

TS
; D

O
ILĪ

 Š
ĀV

S,
 A

R 
BA

ZN
ĪC

AS
 V

ĒS
TU

RE
S 

M
UZ

EJ
A 

LA
IPN

U 
AT

ĻA
UJ

U



28 L i a h o n a

Kā studēt 

Pirms divdesmit pieciem gadiem prezidents Ezra 
Tafts Bensons (1899–1994) izklāstīja „trīs galvenos 
iemeslus, kāpēc Pēdējo dienu svētajiem Mormona 

Grāmatas studēšanu vajadzētu padarīt par nodarbošanos 
dzīves garumā”.1 Iemesli bija šādi:

•	 Pirmkārt,	Mormona	Grāmata	ir	mūsu	reliģijas	noslēgak
mens — tā liecina par Jēzu Kristu, nosaka mūsu dok
trīnu un ir par pamatu mūsu personīgajām liecībām.

•	 Otrkārt,	Mormona	Grāmata	tika	sarakstīta	mūsdienām.
•	 Treškārt,	Mormona	Grāmata	mums	palīdz	tuvoties	

Dievam.

No šiem Mormona Grāmatas studēšanas iemesliem 
izriet arī daži veidi, kā mēs varētu studēt šo unikālo Rakstu 
grāmatu.

Mūsu reliģijas noslēgakmens
Tā kā Mormona Grāmata ir kā noslēgakmens mūsu 

liecībai par Kristu un Viņa evaņģēlija pilnībai, to studējot, 
ir svarīgi pievērsties daudzajām mācībām un liecībām par 
Glābēju, ko tā satur. Daži to ir darījuši, iegādājoties jaunu, 
nedārgu Mormona Grāmatas eksemplāru un atzīmējot 
visus pantus, kas attiecas vai māca par Glābēju, Viņa kal
pošanu un Viņa misiju. Tas sniedz gan dziļāku liecību par 

Jēzu kā par Dieva Dēlu, gan atjaunotu izpratni par to, ko 
Viņš ir izdarījis un aizvien dara mūsu labā.

Sarakstīta mūsdienām
Mormona Grāmatas autori rakstīja, domājot par nākama

jām paaudzēm, sevišķi — par pēdējām dienām. Apkopojot 
nefijiešu pierakstus, Mormons teica, ka viņš „nevar ietvert 
pat simto daļu” (skat. 3. Nefijs 5:8; skat. arī Mormona vārdi 
1:5). Moronijs piebilda: „Es runāju uz jums, it kā jūs būtu 
klāt, bet tomēr jūs neesat. Bet lūk, Jēzus Kristus man ir 
parādījis jūs un es zinu jūsu darbus” (Mormona 8:35). Šie 
divi un citi autori pēc iedvesmas rakstīja to, kas mums būs 
visnoderīgāk šajās pēdējās dienās.

Tādēļ mums būtu jāstudē, prātā paturot šādus jautā
jumus: „Kādēļ tas tika ietverts? Kā tas attiecas uz mūs
dienām un uz mani?” Piemēram, prezidents Bensons 
ievēroja, ka Mormona Grāmatā mēs atrodam sagatavo
šanās veidu Glābēja Otrajai atnākšanai. Mēs uzzinām, 
kā Kristus mācekļi dzīvoja kara laikā, izturējās pret vajā
šanām un atkrišanu, veica misionāru darbu un izvairījās 
no materiālisma briesmām.2 Studējot mums būtu jādara 
tas, ko darīja Nefijs, — jāpielīdzina Raksti sev — tas ir, 
jācenšas atklāt, kā pielietot to, ko mēs atrodam Mormona 
Grāmatā (skat. 1. Nefija 19:23).

Elders D. Tods 
Kristofersons
no Divpadsmit apustuļu 
kvoruma

MORMONA GRĀMATU
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TURPINIET STUDĒT,  
LAI TURPINĀTU MĀCĪTIES

Kad es pirmoreiz izlasīju Mormona  
Grāmatu, es nebiju Baznīcas locekle. 

Man bija 16 gadi, un es to izlasīju nedē-
ļas laikā. Tuvojoties grāmatas beigām, es 
nonācu pie panta, kas apliecināja, ka, ja 
tā ir Kristus baznīca, tai jātiek sauktai Viņa 
Vārdā (skat. 3. Nefijs 27:8). Tajā brīdī pār 
maniem vaigiem plūda asaras. Es zināju, 
ka Mormona Grāmata ir patiesa, un es 
nolēmu kristīties.

Pēc savām kristībām es izlasīju grāmatu 
vēlreiz, taču šoreiz es nopirku marķieri un 
iekrāsoju pantus vai Rakstu vietas, kas mani 
iedvesmoja. To pašu es darīju arī turpmāka-
jās lasīšanas reizēs, taču papildus tam es uz 
malām pierakstīju piezīmes par iekrāsota-
jiem pantiem. Nākamajā reizē es pievienoju 
atsauces uz saistītiem pantiem, vai tie būtu 
Mormona Grāmatā vai citos pamatdarbos.

Tad kāda gada sākumā es iegādājos 
jaunu Rakstu eksemplāru, jo iepriekšējais 
bija piezīmju pilns, sevišķi pēc tam, kad es 
to biju izmantojusi savā misijā un gatavojusi 
daudzas nodarbības. Šoreiz es studēju un 
iekrāsoju pantus, pamatojoties uz kādu 
tēmu. Noteiktām tēmām es izvēlējos savu 
krāsu — piemēram, oranžu — ticībai, zaļu 
— grēku nožēlošanai utt.

Pastāvīgi studējot Mormona Grāmatu, 
izmantojot šīs dažādās metodes, es esmu 
sapratusi, ka nepietiek tikai vienreiz izlasīt 
Mormona Grāmatu. Turpinot studēt, mēs 
mācāmies rindiņu pēc rindiņas. Vēl es esmu 
iemācījusies, ka neatkarīgi no tā, cik daudz 
reižu mēs jau esam lasījuši, vienmēr būs kaut 
kas, kas mums liks teikt: „Kādēļ es agrāk to 
neredzēju? Tam noteikti tur bija jābūt.”

Svētie Raksti — sevišķi Mormona Grā-
mata — mūs māca par Jēzu Kristu un par 
mūsu Debesu Tēvu. Svēto Rakstu studēšana 
ir tuvinājusi mani Viņiem.
Kristina Vergara Ramireza, Čīle

KR
EIG

A 
DA

IM
O

N
DA

 F
O

TO
 IL

US
TR

ĀC
IJA



30 L i a h o n a

Tuvošanās Dievam
Vēlreiz citējot prezidentu Bensonu: „Nav 

tā, ka Mormona Grāmata mums tikai māca 
patiesību, lai arī tā patiešām to dara. Nav tā, 
ka Mormona Grāmata tikai sniedz liecību par 
Kristu, lai arī tā patiešām to dara. Taču tajā ir 
kas vairāk. Grāmatā ir spēks, kas sāks ieplūst 
jūsu dzīvē tajā brīdī, kad jūs šo grāmatu sāksiet 
nopietni studēt.” 3

Mormona Grāmatas studēšana patiešām 
aicina Garu, un Gars ir līdzeklis, ar kuru nāk 

Studēšanas palīglīdzekļi
Mums ir laimējies, ka mums ir vairāki  

palīglīdzekļi, kas var palīdzēt studēt  
Mormona Grāmatu. Daži no tiem ietverti 
mūsu Rakstos — tematiskais ceļvedis,  
Bībeles vārdnīca un alfabētiskais rādītājs 
angļu valodas izdevumā un Svēto Rakstu 
ceļvedis citu valodu izdevumos. Un Pēdējo 
dienu svēto Rakstu izdevumos mums katrā 
lappusē ir daudzas zemteksta piezīmes un 
krusteniskās atsauces.

Citi drukāti studēšanas palīglīdzekļi ir, 
piemēram, Svētdienas skolas nodarbības da
lībnieka studiju ceļvedis, Semināra studenta 
studiju ceļvedis un Institūta studenta rokas
grāmata. Mūsu laikam un laikmetam nepie
redzēts ir daudzie elektroniskie palīglīdzekļi, 
kas aprakstīti 31. lappuses sānjoslā.

Ticības pievēršanas instruments
Mormona Grāmata ir nesalīdzināms dār

gums un ticības pievēršanas instruments, ko 
Tas Kungs ir paredzējis un sniedzis mūsu 
atklāšanā. Es to atzīstu par pamatu manai 
liecībai par Jēzu Kristu, Džozefa Smita pravie
tiskajam aicinājumam un Pēdējo Dienu Svēto 
Jēzus Kristus Baznīcai kā Tā Kunga valstībai, 
kura vēlreiz ir atjaunota uz zemes.4 Es esmu 
priecīgs, ka varu pievienot savu liecību Jēzus 
Kristus liecībai, ka, „kā jūsu Kungs un jūsu 
Dievs dzīvo, tā ir patiesa” (M&D 17:6). Kaut 
Mormona Grāmatas studēšana dzīves garumā 
padziļinātu jūsu pievēršanos un vadītu jūs 
taisnā virzienā uz mūžīgo dzīvi. ◼

ATSAUCES
 1. Ezra Tafts Bensons „The Book of Mormon —  

Keystone of Our Religion”, Ensign, 1986. g. nov.,  
5.–7. lpp. Šī klasiskā runa ir no jauna publicēta šī  
izdevuma 52.–58. lpp.

 2. Skat. Ezra Taft Benson, Ensign, 1986. g. nov.,  
6.–7. lpp.

 3. Ezra Taft Benson, Ensign, 1986. g. nov., 7. lpp.
 4. Skat. Mormona Grāmatas ievadu. 

PRAVIETIS LIECINA
„Es sāku lasīt Mormona Grāmatu, pirms 
kļuvu par diakonu, un kopš tā laika es to 
vienmēr esmu lasījis, un es zinu, ka tā ir 
patiesa. . . .

. . . Man šķiet, ka neviens šīs Baznīcas 
loceklis nekad nebūs pilnībā apmierināts, kamēr viņš vai 
viņa nebūs izlasījis Mormona Grāmatu atkal un atkal un 
pamatīgi to apdomājis, lai viņš vai viņa varētu sniegt liecību, 
ka tas patiešām ir Visuvarenā iedvesmots pieraksts un ka tā 
vēsture ir patiesa.”
President Joseph Fielding Smith (1876–1972), Conference Report,  
1961. g. okt., 18. lpp.

atklāsme. Tas nozīmē, ka tad, kad mēs lasām 
un studējam Mormona Grāmatu, mēs to darām 
uzmanīgi un apcerīgi — apdomājot, lūdzot 
un, iespējams, veicot piezīmes. Tas mums ļauj 
saņemt papildu gaismu un izpratni gan par  
to, ko mēs studējam, gan par citiem jautāju
miem. Reizēm ir noderīgi izlasīt visu Mormona 
Grāmatu samērā īsā laika posmā, lai aptveru 
tās stāstījuma un vēstījuma plūdumu. Taču 
parasti vislabāk ir koncentrēties uz atbilstoša 
laika veltīšanu grāmatas studēšanai, nevis 
katru dienu izlasīt kādu noteiktu pantu vai 
lappušu skaitu.



SVĒTIE RAKSTI INTERNETĀ UN PĀRNĒSĀJAMĀS IERĪCĒS
Papildus tam, ka Svētie Raksti tiešsaistē (scriptures .lds .org) un pārnēsāmajās ierīcēs (mobile .lds .org) sniedz iespēju ātri 
sameklēt nepieciešamo Rakstu vietu pēc atslēgvārdiem un krusteniskajām atsaucēm, tie arī nodrošina vairākas papildu 
funkcijas, kas jums var palīdzēt personīgajās studijās:

My Study Notebook (Mana studēšanas piezīmju grāmatiņa) (notebook .lds .org)

Šī tiešsaistes studēšanas piezīmju grāmatiņa piedāvā tādus pat rīkus, ko jūs, iespē
jams, esat lietojuši, studējot tradicionālā veidā, — piemēram, pasvītrošanu jeb 
iekrāsošanu, piezīmju veikšanu un krustenisko atsauču veidošanu — taču tajā ir 
iespējams minētās darbības saglabāt elektroniski. Turklāt jūs savas piezīmes varat 
tematiski apkopot, kā arī iedalīt kategorijās un izvēlēties citu saturu, kad tas kļuvis 
pieejams. Tā kā jūs My Study Notebook piekļūstat, izmantojot savu PDS kontu, jūsu 
piezīmju grāmatiņas izmaiņas tiek saglabātas neatkarīgi no tā, cik daudz dažādu 
ierīču jūs izmantojat, lai tai piekļūtu. Šie rīki jums ļauj izveidot jūsu pašu evaņģēlija 
studēšanas un mācīšanas tēmu unikālu arhīvu.

Svēto Rakstu formāti un valodas (scriptures .lds .org)

Tagad Svēto Rakstu elektroniskie teksti un audio ieraksti ir pieejami mājaslapā  
LDS.org un pārnēsāmajām ierīcēm daudzās valodās, un sagatavošanas darbi tiek 
veikti, lai tie būtu pieejami arī daudzās citās valodās.

Papildus tam, lai pieejamos materiālus lasītu vai klausītos tiešsaistē, jūs arī  
varat lejupielādēt un lietot audio, ePub un PDF failus bezsaistē. Baznīcas jaunākās 
tiešsaistes Svēto Rakstu lapa veicina vieglu dalīšanos Rakstu pantos un personīgajās 
piezīmēs ar citiem, izmantojot epastu un sociālās plašsaziņas līdzekļus.

Patlaban Svētie Raksti LDS.org ir pieejami 21 valodā; atkarībā no platformas 
pārnēsājamo ierīču lietojumprogrammas ir pieejamas aptuveni 10 valodās.

LDS Scripture Citation Index (PDS Rakstu citēšanas rādītājs) (scriptures .byu .edu)

Šis resurss, ko izveidojuši divi Brigama Janga universitātes pasniedzēji, saista Rakstu 
pantus ar mūsdienu praviešu un apustuļu izteikumiem angļu valodā. Piemēram, 
iedomājieties, ka jūs vēlaties uzzināt, kurš Vispārējā konferencē citēja 1. Nefija 3:7. 
Ekrāna kreisajā pusē nospiediet uz Mormona Grāmatas saites un ritiniet lejup līdz 
1. Nefija 3 un jūs atradīsit atbildi.

General Conference Topics Index (Vispārējās konferences tēmu rādītājs) 
(conference .lds .org)

Vēl viens resurss, kas var jums palīdzēt saistīt Rakstu studēšanu ar dzīvo praviešu 
vārdiem — conference .lds .org uzrāda katras Vispārējās konferences tēmu sarakstus. 
Piemēram, ja jūs Rakstos studējat par Izpirkšanu, 2011. gada aprīļa konferencē jūs 
varat atrast piecas runas, kurās šī tēma tika iztirzāta.



Lehija sapnis  
Elders Deivids A. 
Bednārs
no Divpadsmit  
apustuļu kvoruma

CIEŠI TURĒTIES PIE MARGAS
Mormona Grāmatas galvenā tēma — visu cilvēku aicināšana  

pie Kristus — sevišķā veidā izpaužas Lehija vīzijā.
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Es mīlu Mormona Grāmatu. Dažas no manām 
agrīnajām atmiņām par evaņģēliju ir saistītas ar to, 
ka mana māte lasīja priekšā Emmas Maras Pīter

senas Book of Mormon Stories for Young Latter-day Saints 
(Mormona Grāmatas stāsti jaunajiem Pēdējo dienu svē-
tajiem). Šajās bērnības pieredzēs un savas dzīves laikā, 
kad es pastāvīgi esmu studējis un lūdzis, Svētais Gars ir 
atkārtoti apliecinājis manai dvēselei, ka Mormona Grā
mata ir Dieva vārds.

Es liecinu, ka Mormona Grāmata ir vēl viena liecība 
par Jēzu Kristu. Es zinu, ka pravietis Džozefs Smits pārtul
koja Mormona Grāmatu ar Dieva spēku. Un es liecinu, ka 
Mormona Grāmata ir „vispareizākā no visām grāmatām 
uz zemes un mūsu reliģijas noslēgakmens, un cilvēks, 

dzīvojot pēc tās norādījumiem, nokļūs tuvāk Dievam nekā 
pēc jebkuras citas grāmatas”.1

Galvenie simboli Lehija sapnī
Lehija vīzijā par dzīvības koku vairākās daļās ir akcen

tēts, cik svarīgi ir lasīt, studēt, pētīt un apdomāt Svētos Rak
stus un jo īpaši Mormona Grāmatu (skat. 1. Nefija 8).

Lehija sapņa centrālais tēls ir dzīvības  
koks — „Dieva mīlestības” attēlojums (skat. 1. Nefija 
11:21–22). „Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš de
vis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam 
tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību” ( Jāņa 3:16). 
Tādējādi Tā Kunga, Jēzus Kristus, piedzimšana, dzīve un 
Izpirkšanas upuris ir Dieva mīlestības vislielākā izpausme LE
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pret Viņa bērniem. Kā Nefijs liecināja, šī mī
lestība „ir pati kārojamākā no visām lietām” 
un, kā viņa vīzijā paziņoja eņģelis, „pats lielā
kais prieks dvēselei” (1. Nefija 11:22–23; skat. 
arī 1. Nefija 8:12, 15). 1. Nefija 11. nodaļa 
sniedz dzīvības koka detalizētu aprakstu, kas 
ir Glābēja dzīves, kalpošanas un upura sim
bols jeb Dieva lab vēlība (skat.1. Nefija 11:16).

Koka auglis simbolizē Izpirkšanas svētības. 
Augļa nobaudīšana simbolizē priekšrakstu un 
derību saņemšanu, ar ko Izpirkšana var pil
nībā darboties mūsu dzīvē. Auglis ir raksturots 
kā „[iekārojams], lai padarītu kādu laimīgu” 
(1. Nefija 8:10), un tas sniedz lielu prieku un 
vēlmi dalīties šajā priekā ar citiem.

Zīmīgi, ka pats svarīgākais Lehija vīzijā ir 
Mormona Grāmatas galvenā tēma — visu cil
vēku aicināšana pie Kristus. Sevišķi interesanta 
šķiet dzelzs marga, kas ved uz koku (skat. 
1. Nefija 8:19). Dzelzs marga ir Dieva vārds.

Salīdzinājumā — pieķerties margai  
un stingri turēties pie tās

Tēvs Lehijs savā vīzijā redzēja četras ļaužu 
grupas. Trīs grupas spiedās uz priekšu pa 
šauro jo šauro taku, cenšoties nokļūt līdz 
kokam un tā augļiem. Ceturtā grupa netiecās 
nokļūt pie koka, tā vietā par savu galamērķi 
izvēlējās lielo un plašo ēku (skat. 1. Nefija 
8:31–33).

1. Nefija 8:21–23 mēs uzzinām par pirmo 
ļaužu grupu, kuri spiedās uz priekšu un  
sasniedza taku, kas veda uz dzīvības koku.  
Tomēr, kad cilvēki iekļuva tumsības miglā, 
kas simbolizē velna kārdinājumus (skat. 
1. Nefija 12:17), viņi apmaldījās, noklīda  
un pazuda.

Ievērojiet, ka šajos pantos nav minēta 
dzelzs marga. Tiem, kuri ignorē vai nevērīgi 
izturas pret Dieva vārdu, nav pieejas šim 
dievišķajam kompasam, kas norāda ceļu uz 

PRAVIETIS 
LIECINA
„Es jums liecinu, ka 
Mormona Grāmata 
patiesi ir Dieva vārds, 
ka saziņa starp Zemi 
un Debesīm ir atkal 
atjaunota un ka Tas 
Kungs ir atklājis 
patieso ceļu cilvēkiem 
uz Zemes, parādot 
veidu, kā katrs patiess 
ticīgais Kristum var 
saņemt visas nepie-
ciešamās zināšanas 
un svētības.”
Prezidents Deivids O. 
Makeijs (1873–1970), „Marks 
Pointing to Authenticity of 
Book of Mormon,” Instruc
tor, 1952. g. okt., 318. lpp.

NEPIEVĒRST VIŅIEM UZMANĪBU

Savas dzīves laikā es esmu smēlusies garīgu spēku no frāzes „mēs viņiem nepievērsām uz-
manību” (1. Nefija 8:33). 1. Nefija grāmatā daži, kuri virzījās uz dzīvības koku, nepievērsa 

uzmanību zobgalīgām balsīm. Uz viņiem nicinājumā tika rādīts ar pirkstu, taču viņi neminsti-
nājās. Viņi neklausījās. Līdzīgi arī mēs mūsdienās dzirdam daudzas skaļas, kārdinošas balsis. 
Reizēm var būt ļoti grūti tām nepievērst uzmanību, taču Lehijs parāda, ka tas ir iespējams.

Es esmu atklājusi, ka varu ignorēt pasaulīgās balsis, kad apmeklēju templi, lasu Svētos 
Rakstus, dodos uz baznīcu un sekoju pravietim. Darot šīs vienkāršās lietas, es spēju sadzirdēt 
Svētā Gara balsi. Tā ir balss, ko ir vērts klausīties. Un, kad es uzklausu Gara balsi, es gūstu 
vairāk spēka, lai pretotos kārdinājumiem.

Kad mēs rīkojamies atbilstoši Lehija priekšzīmei un „[nepievēršam] [viņiem] uzmanību”, 
mēs varam palikt uz šaurās jo šaurās takas un pastāvīgi baudīt Dieva mīlestību.
Melisa Hītona, Jūta, ASV

DE
IV

ID
A 

ST
O

KE
RA

 F
O

TO
ILU

ST
RĀ

CI
JA



 2 0 1 1 .  g a d a  o k t o b r i s  35

Glābēju. Ņemiet vērā, ka šī grupa sasniedza 
ceļu un gāja uz priekšu, taču viņus novirzīja 
velna kārdinājumi un viņi pazuda.

1. Nefija 8:24–28 mēs lasām par otro ļaužu 
grupu, kuri sasniedza šauro jo šauro ceļu, kas 
veda uz dzīvības koku. Šī grupa „virzījās uz 
priekšu caur tumsības miglu, turoties pie mar
gas no dzelzs, līdz kamēr viņi atnāca  
un nobaudīja koka augli” (24. p.). Tomēr,  
kad lielās un plašās ēkas iemītnieki, kuri bija 
tērpti smalkās drānās, izsmēja šo otro ļaužu 
grupu, „viņi bija nokaunējušies” un „atkrita uz 
aizliegtajām takām un pazuda” (28. p.). Lūdzu, 
ievērojiet, ka šīs grupas cilvēki ir aprakstīti 
kā tādi, kas „[bija pieķērušies ] pie margas no 
dzelzs” (1. Nefija 8:24; izcēlums pievienots).

Zīmīgi, ka otrā grupa devās uz priekšu 
ticībā un apņēmībā. Vēl viņiem bija papildu 
svētība — dzelzs marga, un viņi bija pieķēru
šies pie tās! Tomēr, kad viņi saskārās ar vajā
šanām un likstām, viņi atkrita uz aizliegtajām 

takām un pazuda. Šī grupa, pat esot ar ticību, 
apņēmību un Dieva vārdu, galu galā pazuda 
— iespējams, tāpēc, ka viņi tikai laiku pa 
laikam lasīja vai studēja, vai pētīja Svētos  
Rakstus. Pieķeršanās pie dzelzs margas, ma
nuprāt, nozīmē tikai īslaicīgus studēšanas 
„uzplūdus” jeb neregulāru iemērkšanos, nevis 
pastāvīgu iegremdēšanos Dieva vārdā.

30. pantā mēs lasām par trešo ļaužu grupu, 
kuri spiedās uz priekšu, „pastāvīgi cieši turo
ties pie margas no dzelzs, kamēr viņi atnāca 
un nometās zemē, un nobaudīja tā koka 
augli”. Atslēgas frāze šajā pantā ir pastāvīgi 
cieši turoties pie dzelzs margas.

Arī trešā grupa ar ticību un pārliecību spie
dās uz priekšu; tomēr nav norādes, ka viņi 
noklīstu, atkristu uz aizliegtajām takām vai 
pazustu. Iespējams, šī trešā ļaužu grupa pas-
tāvīgi lasīja, studēja un pētīja Svētos Rakstus. 
Iespējams, ka trešo grupu no bojāejas paglāba 
uzcītība un nodošanās šķietami „mazām un 

Otrā grupa, kas 

virzījās uz priekšu 

pa šauro jo šauro 

taku, ņemot vērā, 

ka viņiem bija ticība, 

apņēmība un Dieva 

vārds un viņi bija 

pieķērušies dzelzs 

margai, galu galā 

tika pazaudēta — 

iespējams, tāpēc, 

ka viņi tikai laiku 

pa laikam lasīja vai 

studēja, vai pētīja 

Svētos Rakstus.
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vienkāršām lietām” (Almas 37:6). Iespējams, 
ka tā bija „Tā Kunga [atziņa]” un „patiesības 
[atziņa]” (Almas 23:5, 6), kas iegūta, uzticīgi 
studējot Rakstus, un kas deva pazemības 
garīgo dāvanu — tādu, ka šī ļaužu grupa „no-
metās zemē un nobaudīja tā koka augli” (1. 
Nefija 8:30; izcēlums pievienots). Iespējams, 
ka tas bija garīgais stiprinājums un spēks, ko 
sniedza pastāvīga Kristus vārdu baudīšana 
(skat.2. Nefija 31:20), kas šai grupai deva 
spējas nepievērst uzmanību lielās un plašās 
ēkas ļaužu nicinājumam un izsmiekliem (skat. 
1. Nefija 8:33). Šī ir tā grupa, kurai jums un 
man ir jācenšas pievienoties.

Nefija brāļi vaicāja: „Ko nozīmē tā marga no 
dzelzs, ko mūsu tēvs redzēja un kas veda uz 
to koku? 

Un [Nefijs sacīja] uz tiem, ka tas bija Dieva 
vārds; un tie, kas paklausīs Dieva vārdam un 
stingri turēsies pie tā, tie nekad neies bojā; 
ne arī kārdinājumi un pretinieka ugunīgās 

bultas varēs tos uzveikt, padarot tos aklus un 
novedot iznīcībā” (1. Nefija 15:23–24; izcēlums 
pievienots).

Ar ko tad atšķiras pieķeršanās no stingras 
turēšanās pie dzelzs margas? Ļaujiet man teikt, 
ka stingra turēšanās pie dzelzs margas lielā 
mērā ir saistīta ar lūgšanu pilnu, pastāvīgu un 
nopietnu Svēto Rakstu izmantošanu, kas ir at
klātās patiesības drošs avots un uzticams ceļ
vedis ceļā pa šauro jo šauro taku uz dzīvības 
koku, kas patiesi ir Tas Kungs Jēzus Kristus.

„Un notika, ka es sapratu, ka marga no 
dzelzs, ko mans tēvs bija redzējis, bija Dieva 
vārds, kas ved uz dzīvā ūdens avotu jeb uz 
dzīvības koku” (1. Nefija 11:25).

Mormona Grāmata ir domāta mums 
mūsdienās

Mormona Grāmata izklāsta patiesības, kas 
ir svarīgas un būtiskas mūsdienās un mūsu 
apstākļos. Mormona Grāmatas garīgo un 

Stingra turēšanās pie 

dzelzs margas lielā 

mērā ir saistīta ar lūg

šanu pilnu, pastāvīgu 

un nopietnu Svēto 

Rakstu izmantošanu 

kā uzticamu ceļvedi 

ceļojumā uz dzīvības 

koku, kas patiesi ir Tas 

Kungs Jēzus Kristus.
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praktisko nozīmi mūsu dzīvē ir uzsvēris Mo
ronijs: „Lūk, es runāju uz jums, it kā jūs būtu 
klāt, bet tomēr jūs neesat. Bet lūk, Jēzus Kris
tus man ir parādījis jūs un es zinu jūsu darbus” 
(Mormona 8:35). Redzējuši mūsu dienas un 
apstākļus ar Dievišķu paredzējumu, Mormona 
Grāmatas galvenie autori ietvēra sevišķi tādas 
tēmas un piemērus, kam būtu vislielākā no
zīme zemes iedzīvotājiem pēdējās dienās.

Es jūs aicinu rūpīgi un ar lūgšanu apdomāt 
šādu jautājumu: Kādas mācības es varu mā-
cīties un man vajadzētu mācīties no Lehija 
vīzijas par dzīvības koku un no principa 
pastāvīgi stingri turēties pie dzelzs mar-
gas, kas man ļaus būt garīgi stipram(-ai) 
pasaulē, kurā mēs šodien dzīvojam?

Uzcītīgi strādājot un meklējot iedvesmu, 
lai atbildētu uz šo nozīmīgo jautājumu, jūs 

ar Svētā Gara spēku, ko jūs sajutīsit gan savā 
sirdī, gan savā prātā, pilnīgāk izpratīsit to, cik 
svarīgi ir pastāvīgi stingri turēties pie dzelzs 
margas. Un jūs tiksit svētīti, lai ar ticību un 
uzcītību spētu pielietot šīs mācības savā per
sonīgajā dzīvē un savās mājās.

Kaut mums vienmēr būtu acis, kas redzētu, 
un ausis, kas dzirdētu papildu mācības no  
Lehija vīzijas, kas mums palīdzēs „[virzīties] uz 
priekšu ar nelokāmību Kristū, esot ar pilnīgu 
cerības spožumu un ar mīlestību uz Dievu un 
uz visiem cilvēkiem. Tāpēc, ja jūs virzīsities uz 
priekšu, baudot Kristus vārdu, un pastāvēsit 
līdz galam, lūk, tā saka Tēvs: Jums būs mūžīgā 
dzīve” (2. Nefija 31:20). ◼

ATSAUCE
 1. Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith 

(2007), 64. lpp.

NEPAMET ŠO CEĻU!

Ar Baznīcu mani iepazīstināja mana māsa, un man tā tik ļoti patika, ka es drīz vien tiku 
kristīta.

Lai gan es nemācēju lasīt, es atvēru Mormona Grāmatu un to pāršķirstīju. Es ļoti vēlējos 
izlasīt vārdus, kas bija tās lappusēs. Mans vīrs, kurš tika kristīts vēlāk, izrādīja ziņkāri, redzot 
mani sēžam un tikai skatoties uz grāmatu, un teica, ka es izšķiežot savu laiku.

Ar lielām grūtībām un ar manu Palīdzības biedrības māsu un manu bērnu palīdzību es sāku 
mēģināt lasīt. Mans mērķis allaž ir bijis izlasīt Mormona Grāmatu.

Kādā sevišķi grūtā brīdī, kad es slikti jutos, es skaidri dzirdēju šādus vārdus: „Nepamet šo 
ceļu!” Es paskatījos, lai redzētu, kas tas bija, bet nevienu neredzēju.

Kādu dienu es savai meitai pateicu, ka es pati jau spēju lasīt. Viņa man neticēja un lūdza, 
lai es viņai to parādu. Kad es to izdarīju, viņa bija ārkārtīgi laimīga.

Mans mērķis ir izlasīt visu Mormona Grāmatu. Es lasu lēni, taču es spēju saprast, un pats 
svarīgākais — lasot šo brīnišķīgo grāmatu, es spēju sajust Garu.
Edite Felisiāno de Paula, Sanpaulu, Brazīlija
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Mormona Grāmata, kas sastāv no 
praviešu mācībām un kas tika do-
tas vairāku gadsimtu garumā, tika 

sarakstīta nākotnei, kad priesterības atslēgu 
atjaunošana, kā arī Israēla nama lielā sapul-
cināšana sagatavos pasauli Glābēja atkārtotai 
atnākšanai uz Zemes (skat. 2. Nefija 25; 27; 
3. Nefijs 21). Nefijs šo svēto tekstu raksturoja 
kā „[balsi], kas sauc no pīšļiem” (2. Nefija 
33:13). Moronijs paziņoja: „Lūk, es runāju uz 
jums, it kā jūs būtu klāt, bet tomēr jūs neesat. 
Bet lūk, Jēzus Kristus man ir parādījis jūs” 
(Mormona 8:35).

Mormona Grāmata tika sarakstīta mūsdie-
nām un priekšdienām. Pirmo 100 gadu laikā 
kopš Atjaunošanas tika iespiests aptuveni 
viens miljons Mormona Grāmatas eksemplāru. 
Ievērojami, ka eksemplāri tika publicēti 15 va-
lodās. Nākamajos 50 gados (1930–1980) tika 
iespiesti vairāk nekā 25 miljoni eksemplāru 41 

valodā. Kopš tā laika, kad ir pagājuši 30 gadi, 
ir iespiesti vēl 125 miljoni Mormona Grāmatas 
eksemplāru 107 valodās, tajā skaitā, Mormona 
Grāmatas izvilkumi. Mormona Grāmatas 
ietekme un iedarbība turpinās pieaugt, Dieva 
valstībai turpinot izplatīties katrā tautā, ciltī, 
valodā un tautībā.

Titullapa, ko, iespējams, sarakstījis Mor-
mons, atklāj grāmatas galvenos mērķus. 
Pirmais mērķis sevišķi attiecas uz Lehija bērnu 
pēcnācējiem. Galīgais mērķis ir „[pārliecināt 
visus cilvēkus], „ka Jēzus ir Kristus, Mūžīgais 
Dievs” (Mormona Grāmatas titullapa).

Nozīmīga mūsdienās
Kādēļ gan vēl viena liecība par Jēzu Kristu 

būtu tik nozīmīga mūsdienās? Kādēļ lai Tas 
Kungs dotu citu liecību, lai stiprinātu Bībeles 
spēcīgos paziņojumus?

Mēs dzīvojam vēl nepieredzētā laikā. 

MORMONA GRĀMATA:  

Elders  
Nīls L. Andersens

no Divpadsmit  
apustuļu kvoruma

Mormona Grāmata aicina mūs un mūsu ģimenes pieņemt  
ticību Tam Kungam, Jēzum Kristum, un tā dalās principos,  

kas mūsu ģimenēm palīdzēs gūt panākumus.

mūsu ticības Jēzum 
Kristum stiprināšana
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Pateicoties zinātnes sasniegumiem, cilvēki 
var saņemt medicīnisko aprūpi, transporta 
pakalpojumus un ērtības, par ko iepriekšējās 
paaudzes nespēja pat iedomāties. Zeme ir 
pārpludināta ar informāciju un tehnoloģi
jām, kas sekmē ģimenes vēstures darbu un 
dalīšanos evaņģēlijā, taču arī pornogrāfijas, 
virtuālas vardarbības un citu „[ļaunumu un 
nodomu]” izplatīšanos, „kas ir un būs cilvēku, 
kas rīko sazvērestības, sirdīs” (M&D 89:4). 
Mēs dzīvojam laikā, kad pasaules lielākajā 
daļā liels uzsvars tiek likts uz materiālām 
vērtībām.

Ja mēs nebūsim uzmanīgi, šie apstākļi 
var mūs novirzīt vai vilināt mūs novirzīties 
no principiem, kas ir mūžīgi un patiesi katrā 
paaudzē.

Kad 1970to gadu sākumā es biju jauns 
misionārs Eiropā, mēs lielāko daļu savas 

PRAVIETIS LIECINA
„Visu cilvēku, kas mājo 
zem debesīm, izdoma 
nevarētu sacerēt un 
pasniegt pasaulei tādu 
grāmatu kā Mormona 
Grāmata. Tās principi 

ir dievišķi — tie ir Dieva doti. Tie nekad 
nevarētu nākt no blēža prāta vai no 
tāda cilvēka prāta, kurš raksta romānus. 
Kāpēc? Tāpēc, ka tajā ietvertie apsolī-
jumi un pravietojumi tiek piepildīti visas 
Zemes iedzīvotāju priekšā.”
Prezidents Vilfords Vudrafs (1807–1898), Teachings 
of Presidents of the Church: Wilford Woodruff 
(2004), 119. lpp.

Mūsdienu pa-
saulē Korihora, 
antikrista, iedo-
mīgie argumenti 
atrod dzirdīgas 
ausis. Kad mūsu 
dvēselēs ir cieši 
nostiprinājusies 
ticība Jēzum 
Kristum, tā 
sniedz patiesu 
pievēršanos.
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mācīšanas sākām ar Atkrišanas izskaidrošanu, jo Jēzus 
Kristus dievišķums lielā mērā bija atzīts. Kad es pēc 
20 gadiem atgriezos kā misijas prezidents, mēs sākām 
mācīt citādi, jo bija zīmīgi samazinājusies ticība Jēzum 
Kristum kā Dieva Dēlam, kurš atdeva Savu dzīvību par 
mūsu grēkiem un augšāmcēlās trešajā dienā.

Mūsdienu pasaulē Korihora, antikrista, iedomīgie 
argumenti atrod dzirdīgas ausis:

„Kāpēc jūs raugāties pēc Kristus? Jo neviens cilvēks 
nevar zināt neko par to, kam ir jānāk. 

Lūk, tas, ko jūs saucat par pravietojumiem, . . . ir jūsu 
tēvu muļķīgās paražas. 

. . . jūs nevarat zināt par to, ko jūs nevarat redzēt. . . . 

. . . katram cilvēkam veicas atbilstoši viņa apdāvinā
tībai un katrs cilvēks uzvar atbilstoši savam spēkam” 
(Almas 30:13–15, 17).

Mums nepieciešama pašiem sava droša un stabila 
ticība Tam Kungam, Jēzum Kristum, un mums nepie
ciešama palīdzība savu ģimeņu stiprināšanā, lai šī 
ticība plūstu mūsu bērnu un mazbērnu sirdīs. Kad 
mūsu dvēselēs ir cieši nostiprinājusies ticība Jēzum 
Kristum, tā sniedz patiesu pievēršanos un tā atmodina 
grēku nožēlošanu, patiesu māceklību, brīnumus, garī
gās dāvanas un nezūdošu taisnīgumu. Tā ir Mormona 
Grāmatas dievišķās misijas nozīmīga daļa.

Kad es biju jauns misionārs, man bija ļoti interesanta 
saruna ar kādu garīdznieku. Viņš mums teica, ka viņš 
nepieņems Mormona Grāmatu, jo tā atklāti runā par 
Jēzu Kristu, minot Viņa Vārdu un Viņa dzīves notiku
mus simtiem gadu pirms Viņa dzimšanas. Viņš uzska
tīja, ka šāda skaidrība nav raksturīga Vecajai Derībai, 
kur par Glābēju ir rakstīts netiešāk.

Es domāju, ka šis drosmīgais paziņojums par Jēzu 
Kristu ir Mormona Grāmatas spēka pamatā. Protams, 
mums jāsaņem garīgs apstiprinājums, ka grāmata ir no 
Dieva. Taču tad, kad tas ir iegūts, mēs ievērojami labāk 
izprotam Kristus nodomus, Viņa dzīves un Augšām
celšanās realitāti, un mums ir skaidrs, kas ir nepiecie
šams, lai sekotu Viņam un iegūtu mūžīgo dzīvi kopā 
ar Viņu.

VISS PATEICOTIES  
MORMONA GRĀMATAI

Bija pagājuši seši mēneši kopš ma-
nām kristībām, un man joprojām 

nebija nelokāmas liecības par Mormona 
Grāmatu. Kādu dienu, kad man nebija 
vēlēšanās lasīt Svētos Rakstus, es atce-
rējos savu Evaņģēlija principu skolotāju 
sakām: „Ja jūs nejūtat vēlēšanos lasīt, tas 
ir tāpēc, ka Sātans nevēlas, lai jūs lasītu 
Svētos Rakstus.” Pateicoties šim brīdinā-
jumam, es atvēru Mormona Grāmatu. 
Es lasīju: „Kurš varēja iedomāties, ka 
mūsu Dievs būs tik žēlīgs, ka izraus mūs 
no mūsu drausmīgā, grēcīgā un samai-
tātā stāvokļa?” ( Almas 26:17). Šie vārdi 
piepildīja manu dvēseli ar prieku, jo es 
atcerējos savu stāvokli, pirms es biju 
kļuvis par patiesās Jēzus Kristus Baznīcas 
locekli. Tā Kunga Gars apliecināja manā 
sirdī Mormona Grāmatas patiesumu.

Es nebiju vēlējies būt par pilnlaika mi-
sionāru, taču pēc tās dienas viss mainījās. 
Es ļoti stipri izjutu, ka pasaulei ir nepiecie-
šams zināt patiesību, un es sāku gatavo-
ties. Es devos pie saviem vadītājiem un 
pastāstīju viņiem par savu vēlēšanos kal-
pot. Es to paskaidroju saviem vecākiem, 
kuri dzīvoja citā pilsētā un kuri nebija 
Baznīcas locekļi. Pēc tam es pārdevu visu, 
kas man bija, un iegādājos drēbes savai 
misijai. Gala rezultāts bija tāds, ka es no 
2003. līdz 2005. gadam kalpoju misijā.

Tagad mana ģimene — tajā skaitā, 
mana sieva un mūsu meita — ir saistīta uz 
mūžību. Šo svētību man deva liecība par 
Mormona Grāmatu. Es zinu, ka Mormona 
Grāmata ir patiesa, jo tā sniedz liecību par 
To Kungu, Jēzu Kristu, un, kad es lasu šo 
svēto grāmatu, es tuvinos Dievam.
Adilsons Lusero dos Santos, Parana, Brazīlija
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Liecība par Jēzu Kristu
Ar Svētā Gara spēka palīdzību lasot un 

apdomājot izcilos sprediķus par Jēzu Kristu 
Mormona Grāmatā, ir iegūstama nešaubīga 
liecība par to patiesumu. Man patīk pārlasīt 
Mormona Grāmatu, baudot Kristus brīnišķīgās 
mācības: Nefija vīziju par dzīvības koku, kad 
eņģelis jautā: „Vai tu zini Dieva labvēlību?” 
(1. Nefija 11:16); Lehija liecību, ka „atpestī
šana nāk iekš un caur Svēto Mesiju; jo Viņš ir 
pilns labvēlības un patiesības” (2. Nefija 2:6); 
Jēkaba piebildi, ka Viņš ir „vārtu sargs . . .  
un Viņš tur nenodarbina nevienu kalpu” 
(2. Nefija 9:41).

Pēc tam mēs lasām ķēniņa Benjamīna mā
cību par mācekļa īpašībām, kā arī viņa nelo
kāmo paziņojumu, ka „netiks dots neviens cits 
vārds, ne cits ceļš, ne veids, kā glābšana varētu 
nākt pie cilvēku bērniem, kā vien iekš un caur 
Kristus . . . Vārdu” (Mosijas 3:17).

Drīz vien mēs nonākam līdz Abinadijam, 
kurš ir gatavs atdot savu dzīvību par to, kam 
viņš tic:

„Bet augšāmcelšanās ir, tādēļ kaps neuzvar 
un nāves dzelonis ir aprīts Kristū. 

Viņš ir pasaules gaisma un dzīvība; jā,  
gaisma, kas ir bezgalīga, kas nekad nevar  
tikt aptumšota” (Mosijas 16:8–9).

Alma sniedz brīnišķīgas mācības par 
Izpirkšanu, taisnību un žēlastību: „Žēlastības 
iecere nevarētu tikt īstenota, ja vien Izpirk
šana nebūtu veikta; tādēļ Dievs pats izpērk 

pasaules grēkus, lai īstenotu žēlastības ieceri, 
lai apmierinātu taisnības prasības, lai Dievs 
varētu būt pilnīgs, taisns Dievs, un arī žēlīgs 
Dievs” (Almas 42:15).

Tad mēs nonākam līdz Glābēja brīnumai
najam Lehija bērnu apmeklējumam. Arī mēs 
sajūtam Viņa mīlestību, Viņa līdzjūtību, Viņa 
mācības un Viņa liecību.

„Tas ir evaņģēlijs, kas Man jums jādod — ka 
Es nācu pasaulē, lai darītu Sava Tēva gribu. . . .

Un Mans Tēvs sūtīja Mani, lai Es varētu 
tikt pacelts pie krusta; . . . lai Es varētu saistīt 
visus cilvēkus pie Sevis, lai, kā Es tiku cilvēku 
pacelts, tāpat arī cilvēki tiktu Tēva pacelti, lai 
stātos Manā priekšā, lai tiktu tiesāti par saviem 
darbiem, vai tie būtu labi vai ļauni” (3. Nefijs 
27:13–14).

Visbeidzot Mormona un Moronija noslē
dzošie aicinājumi: „Ziniet, ka jums ir . . . 
jānožēlo visi savi grēki un nekrietnības, un 
jātic Jēzum Kristum, ka Viņš ir Dieva Dēls” 
(Mormona 7:5). „Jā, nāciet pie Kristus un 
topiet pilnveidoti Viņā, un noraidiet jebkādu 
bezdievību; un, ja jūs noraidīsit jebkādu bez
dievību un mīlēsit Dievu ar visu savu spēku, 
prātu un sirdi, tad Viņa labvēlība ir pietie
kama jums, lai ar Viņa labvēlību jūs varētu 
būt pilnīgi Kristū” (Moronija 10:32).

Liecība, kas ietverta ģimenēs
Garīgi spēcīga un pārliecinoša liecība, 

ka Jēzus Kristus patiesi ir apsolītais Mesija 

Lasot un apdo-
mājot izcilos 
sprediķus par 
Jēzu Kristu  
Mormona  
Grāmatā, ir ie-
gūstama nešau-
bīga liecība par 
to patiesumu.

Nefija vīzija Lehija liecība Ķēniņa Benjamīna 
sprediķis

Abinadija liecība
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— svaidītais Dieva Dēls, kurš sūtīts uz Zemi, lai īstenotu 
visu cilvēku augšāmcelšanos un visu to cilvēku, kuri 
nožēlo grēkus un seko Viņam, garīgu attīrīšanu — ir 
ietverta ģimeņu vēsturē.

Mormona Grāmata iesākas ar ģimeni, t. i., tēvu  
un māti, dēliem un meitām, kuri uzklausa sava tēva
pravieša atklāsmi — atstāt savus pasaulīgos labumus  
un rīkoties pēc Tā Kunga padoma. Grāmata ir pilna  
ar stāstiem par vecākiem, kuri cenšas iedvest savos  
bērnos solījumu un cerību par Jēzu Kristu. Reiz es  
tās lappusēs atzīmēju tēvu sevišķos padomus saviem 
dēliem — kopā sanāca 52 pilnas lappuses. Mormona 
Grāmatā mēs redzam, kā vecāki mācīja ticību Kristum 
un paklausību Dieva baušļiem gan bērniem, kuri bija  
paklausīgi kopš savas bērnības, gan bērniem, kuri  
gāja savu ceļu — reizēm vienā un tajā pašā ģimenē. 
Tā ir mācība mūsdienām, mūsu bērniem un mūsu 
ģimenēm.

Sieviešu un meitu īpašās lomas zināmā mērā ir maz 
minētas, kā tas ir raksturīgi seniem pierakstiem. Taču, 
raugoties tālāk par acīmredzamo, mēs saskatām viņu 
mūžīgo un paliekošo ietekmi. Mēs augstu vērtējam 
dārgos fragmentus, kuros stāstīts par sievietēm un 
mātēm, piemēram, fragmentu, kurā viņu jūtas ir rak
sturotas kā „ļoti maigas un šķīstas, un smalkas Dieva 
priekšā” ( Jēkaba gr. 2:7) vai kurā Helamans apraksta 
savu jaunekļu karapulka labestību, ko ietekmējušas 
viņu taisnīgās mātes:

„Jā, un viņi paklausīja un precīzi izpildīja katru pa
vēles vārdu; jā, un patiesi pēc viņu ticības tiem notika; 
un es atcerējos tos vārdus, kurus viņi man teica, ka 
viņu mātes tos bija viņiem mācījušas. . . .

DIVAS GRĀMATAS,  
VIENA MŪŽĪGA ĢIMENE

Kādu dienu dodoties mājup, mans vīrs 
uz ielas atrada somu. Viņam par pārs-

teigumu, somā bija Mormona Grāmata. 
Viņš to atnesa mājās un parādīja man. 
Kādu laiku viņš to lasīja, uzskatīja par 
interesantu, taču galu galā nolika nost.

Pēc kāda laika viņš nomira. Es gāju  
no vienas baznīcas uz otru, meklējot 
mierinājumu un vēloties uzzināt, vai 
dzīve pēc nāves turpinās. Mani māca 
šaubas, jo daudzi mani jautājumi palika 
neatbildēti.

Tad ceļā uz darbu es uz ietves pamanīju 
grāmatu, kuru uzreiz atpazinu, — tā bija 
Mormona Grāmata. Es to paņēmu, jo tās 
atrašana man atgādināja par manu dārgo 
vīru. Es ieminējos par savu atradumu kā-
dam cilvēkam, kurš man ieteica to palasīt.

Pagāja vairākas dienas, un kādu 
vakaru es apmeklēju savu māsu, kura 
bija Pēdējo dienu svētā. Pie viņas bija 
pilnlaika misionāri, un viņi dziedāja garīgo 
dziesmu „Es esmu Dieva bērns”. Tieši tad 
es sapratu, ka misionāri spēs atbildēt uz 
maniem jautājumiem.

Pēc pārrunām un liecības iegūšanas es 
tiku kristīta. Šodien es ar pilnīgu pārliecību 
varu liecināt, ka Džozefs Smits redzēja 
Tēvu un Viņa Dēlu, Jēzu Kristu.

Es uzskatu, ka tā nebija nejauša sakri-
tība, ka mēs ar vīru abi atradām Mormona 
Grāmatu. Lai arī mans vīrs netika kristīts 
savas dzīves laikā, es esmu laimīga, ka, pa-
teicoties tempļa priekšrakstiem, viņš un es, 
un mūsu divi dārgie bērni varam būt kopā 
kā ģimene uz visu mūžību. Mormona 
Grāmata mūs savienoja un sniedza mieru 
mūsu dvēselēm.
Marija Meša, Gvatemala
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Jēzus Kristus parādīšanās Mormona un Moronija 
noslēdzošie aicinājumi
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Mormona  
Grāmata ir  
pilna ar stāstiem 
par vecākiem, 
kuri cenšas  
iedvest savos  
bērnos solījumu 
un cerību par 
Jēzu Kristu.
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SENI NOTIKUMI,  
MŪSDIENĪGI PIELIETOJUMI

Es vienmēr varu atrast atbildes  
Mormona Grāmatā. To studējot,  

es daudz ko mācos un jūtu, ka es  
mainos uz labo pusi.

Nesen es domāju par to, ko tagad 
darīt, kad mani seši bērni ir izaudzināti.  
Es vēlējos uzzināt, ko Debesu Tēvs vēlas, 
lai es darītu.

Kā ierasts, regulāri studējot Rakstus, 
es nonācu līdz vienam no Mormona 
Grāmatas kara stāstiem. Mani pārsteidza 
Moronija aicinājums rīkoties, lai, līdzās 
citām lietām, aizsargātu arī ģimenes (skat. 
Almas 46:12). Nefijieši bija apņēmušies 
aizsargāt savas ģimenes. Lasot šo stāstu, 
es nolēmu, ka, lai kas arī notiktu, es vēlos 
to pašu dzīves mērķi — cīnīties par ģi-
meni. Tā bija personīga un liega pieredze.

Es zinu, ka Mormona Grāmata tika 
sarakstīta mūsdienām. Es esmu pateicīgs, 
ka šajā grāmatā es varu gūt vadību savai 
dzīvei; tā patiešām ir dzelzs marga (skat. 
1. Nefija 8).
Euns Džangs, Koreja

Tad tā bija to ticība, par kuriem es runāju; viņi ir 
jauni un viņu prāti ir nelokāmi, un viņi nemitīgi uzticas 
Dievam. . . .

. . . Viņu mātes bija tos mācījušas, ka, ja viņi nešaubī
sies, Dievs tos izglābs. 

Un viņi atkārtoja man vārdus, ko viņu mātes bija tei
kušas, sacīdami: Mēs nešaubāmies, mūsu mātes to zināja” 
(Almas 57:21, 27; 56:47–48).

Es jūs vēlos aicināt apdomāt šādus jautājumus, lai jums 
palīdzētu pielīdzināt Mormona Grāmatas mācības savai 
ģimenei:

•	 Kuri	Mormona	Grāmatas	panti	mums	māca,	ka	bērniem	
ir nepieciešams redzēt savu vecāku ticības godīgumu 
un taisnīgumu?

•	 Kādus	padomus	tēvi	ir	devuši	saviem	dēliem	Mormona	
Grāmatā, kuros mēs, iespējams, vēlētos dalīties ar sa
viem bērniem?

•	 Ko	mēs	mācāmies	par	saviem	centieniem	ar	nepaklausī
giem bērniem?

•	 Kā	vecāki	Mormona	Grāmatā	dalās	savā	dziļākajā	pār
liecībā ar saviem bērniem?

•	 Ko	mēs	mācāmies	par	ticību,	kad	tā	tiek	nodota	no	
vienas paaudzes — otrā?

Nav nekā svarīgāka, ar ko dalīties ar citu cilvēku, kā 
ticība Tam Kungam, Jēzum Kristum. Tā sniedz izpratni par 
šīs dzīves izaicinājumiem, laimi grūtībās un mūžīgo dzīvi 
viņpasaulē.

Mūs un mūsu ģimenes no šīs ļoti svarīgās ticības at
tālina daudzas pasaulīgas ietekmes. Mormona Grāmata 
aicina mūs un mūsu ģimenes pieņemt ticību Tam Kungam, 
Jēzum Kristum, un tā dalās principos, kas mūsu ģimenēm 
palīdzēs gūt panākumus.

Es liecinu, ka Mormona Grāmata ir patiesa un ka to 
patiešām pravietim Džozefam Smitam nodeva eņģelis  
Moronijs pēc Tā Kunga, Jēzus Kristus, norādījuma. Tā  
ir domāta mūsdienām, mūsu bērniem un mazbērniem.  
Ja mēs to ik dienu ar ticību lasīsim, es apsolu, ka Tā 
Kunga Gars būs ar mums un mūsu ģimenes būs mūžīgi 
svētītas. ◼AR
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No Svētajiem Rakstiem:
Almas 53; 56–58

Ja mēs nešaubāmies Studējiet šo materiālu un piemērotā brīdi apsprie
diet to ar māsām, kuras jūs apmeklējat. Izmantojiet 
jautājumus, kas jums palīdzēs stiprināt māsas, kuras 
jūs apmeklējat, un padarīt Palīdzības biedrību par 
aktīvu savas dzīves sastāvdaļu.

Ko es varu 
darīt?
1. Kā es varu 
palīdzēt savām 
māsām atpazīt un 
rīkoties atbilstoši 
viņu spēkam, lai 
ietekmētu jauno 
paaudzi?

2. Kādu ie-
dvesmu es atra-
dīšu Mormona 
Grāmatā, lai 
spētu stāties pretī 
izaicinājumiem, 
ar ko es mūsdie-
nās saskaros?

Ticība • Ģimene • Palīdzība

Mormona Grāmatā mēs lasām par priekšzīmī
giem jauniem vīriešiem, kuri bija ārkārtīgi 

varonīgi, drosmīgi un stipri. „Jā, viņi bija taisnības 
un prātīguma vīri, jo viņi bija mācīti turēt Dieva pa
vēles un staigāt taisnīgi Viņa priekšā” (Almas 53:21). 
Šie uzticīgie jaunie vīrieši parādīja cieņu savām 
mātēm, kuras bija viņu paraugi un skolotājas.

Helamana karavīru mātes dzīvoja laikā, kas bija 
atšķirīgs no mūsu laikiem. Viņi dzīvoja sarežģītos 
un bīstamos apstākļos, un jaunieši tika aicināti 
aizsargāt fizisko un garīgo brīvību. Tagad mēs dzī
vojam pasaulē, kur „ne pret miesu un asinīm mums 
jācīnās, bet pret valdībām un varām, šīs tumsības 
pasaules valdniekiem un pret ļaunajiem gariem 
pasaules telpā” (Efeziešiem 6:12).

Izaicinošā laikā nepieciešami stipri vecāki un pa
raugi, kas māca patiesību, ko zināja Helamana ka
ravīri, proti: „Ja viņi nešaubīsies, Dievs tos izglābs” 
(Almas 56:47). Lai šo patiesību mācītu un ilustrētu 
ar piemēru, ir vajadzīga modrība. Tomēr mums nav 
jābaidās. Kad mēs zinām, kas mēs esam un kas ir 
Dievs, kā arī, kad mēs esam noslēguši derības ar 
Viņu, mums — līdzīgi šo karavīru mātēm — vien
mēr būs laba ietekme.

Ļoti iespējams, ka katru no 2060 Helamana 
karavīriem ietekmēja viņa māte. Taču šīs mātes 
nerīkojās vienas. Šīs mātes noteikti bija vienotas 
ar citiem taisnīgiem vīriešiem un sievietēm savā 
ticībā un priekšzīmē, mācot par derību spēku. Tā 
laika jaunieši izprata savu vecāku derību, ko viņi 
bija noslēguši, — neiesaistīties karadarbībā. Un 
pat tad, kad tas šķita neiespējami, mīlošais De
besu Tēvs pavēra ceļu, lai šie vecāki varētu turēt 
savu derību un saglabāt savu brīvību (skat. Almas 
56:5–9). Tāpat arī mums ir jātur savas derības, lai 
mūsu bērni un jaunieši — mūsu pašu bērni un 
citi bērni, un jaunieši mūsu bīskapijās, draudzēs, 
apkārtnē un sabiedrībā — izprastu un atbalstītu 
derību turēšanu.

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

Vairāk informācijas 
var iegūt www 
 .reliefsociety .lds .org.

Ja mēs godājam noslēgtās derības, Debesu 
Tēvs var sagatavot mums ceļu. Mums precīzi 
jādzīvo pēc savām derībām. Piemēram, mēs va
ram būt precīzi, lūdzot Dievu, studējot Rakstus, 
turot derīgu tempļa rekomendāciju, piedienīgi 
ģērbjoties un godājot Sabatu. Ja mēs to darām, 
mūsu bērni zinās un varēs teikt: „Mēs nešaubā
mies, mūsu mātes to zināja” (Almas 56:48).

Pēdējo dienu svēto sieviete, kura atzīst, 
ka viņas spēks rodams Tā Kunga Izpirkšanā, 
nepadosies grūtos un drosmi atņemošos laikos. 
Turot savas derības, mēs gūstam panākumus, 
atbalstot, audzinot un aizsargājot bērnus un 
jauniešus, lai kādu dienu mēs par šo jauno 
paaudzi varētu teikt: „Es nekad nebiju [redzē
jusi] tik lielu drosmi, nē, starp visiem” (Almas 
56:45). ◼

Džūlija B. Beka, Palīdzības biedrības vispārējā 
prezidente.
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Mācības mūsdienām

Tas Kungs rūpējas 
par mums

„Man prātā nāk Tā 
Kunga vārdi, kas atro
dami Mormona Grā
matas Etera grāmatā. 
Tas Kungs teica: „Jūs 
nevarat šķērsot šo 
lielo dziļumu, ja vien 
Es nesagatavošu jūs 
pret jūras viļņiem un 
vējiem, kas pūtīs, un 

straumēm, kas nāks” 
[Etera 2:25]. Mani 
brāļi un māsas, Viņš 
mūs ir sagatavojis. Ja 
mēs uzklausīsim Viņa 
vārdus un dzīvosim 
saskaņā ar baušļiem, 
mēs pārdzīvosim 
šo visatļautības un 
bezdievības laiku — 
laiku, ko var salī
dzināt ar viļņiem un 
vējiem, un straumēm, 
kas var iznīcināt. Viņš 
vienmēr rūpējas par 
mums. Viņš mīl mūs 
un svētīs mūs, ja da
rām to, kas ir pareizi.”
Prezidents Tomass S.  
Monsons „Closing Remarks”,  
Liahona, 2009. g. nov.,  
109. lpp.

Jēzus ir Kristus
„Mormona Grāmata  
ir visspēcīgākā rak
stveida liecība, kas 
mums ir, ka Jēzus ir 
Kristus. Ko ir teicis 
Nefijs par priekšno
teikumu Svētā Gara 
saņemšanai? Ticība 
Tam Kungam, Jēzum 
Kristum. Vai Mormona 
Grāmatas neregulāra 
lasīšana nodrošinās 
ticību Tam Kungam, 
Jēzum Kristum? Ja jūs 

uzmanīgi esat lasījuši 
Nefija teikto, jūs ne
varat tā uzskatīt. Viņš 
teica, ka tā ir „dāvana 
visiem tiem, kuri cītīgi 
meklē Viņu”. Cītī
gums noteikti nozīmē 
regularitāti. Un tas no
teikti nozīmē apdomā
šanu un lūgšanu. Un 
lūgšana noteikti sevī 
ietver kvēlu vēlēšanos 
zināt patiesību. Jebko, 
kas ir mazāk par šo, 
diez vai var uzskatīt 
par cītīgu meklēšanu. 
Un jebkas mazāks 
nebūs pietiekami  
jums un man.”
Prezidents Henrijs B. 
Airings, pirmais padom-
nieks Augstākajā Prezidijā, 
„Going Home”, Brigham 
Young University 1986–87 
Devotional and Fireside 
Speeches (1987), 77.–78. lpp.

Evaņģēlija 
pieteikums

„Evaņģēlija pamatpri
ncipi ir atrodami vis
caur Svētajos Rakstos, 
taču visskaidrāk tie ir 
izskaidroti Mormona 
Grāmatā un Džoze
fam Smitam dotajās 
atklāsmēs. Jēzus pats 
nepārprotami slu
dina Savu doktrīnu, 
Savu evaņģēliju, un 
Dieva bērniem tam 
ir jāpakļaujas, lai 
iegūtu mūžīgo dzīvi 
(skat.M&D 14:7).”
Prezidents Dīters F. Uhtdorfs, 
otrais padomnieks Augstā-
kajā Prezidijā, „Have We Not 
Reason to Rejoice?” Liahona, 
2007. g. nov., 19. lpp.



No senajiem praviešiem mēs mācāmies, ka Mormona Grāmata satur daudzas 
skaidras un vērtīgas lietas, kas tika saglabātas, lai mūs pamācītu mūsdienās 
(skat. 1. Nefija 13:40; 19:3). Šīs patiesības sniedz skaidrību un dziļāku izpratni 

par Jēzus Kristus evaņģēlija pilnību, un Mormona Grāmatas studentiem palīdz pārvarēt 
dzīves izaicinājumus ar cerību un spēku. Tālāk ir doti citāti, kuros mūsdienu pravieši un 
apustuļi liecina par šīm nozīmīgajām mācībām.

DIVAS VĒZDAS 
KĻŪS PAR VIENU

Bībele man ir bijusi 
gandrīz kopš 

dzimšanas, tomēr 
līdz brīdim, kad es 
saņēmu Mormona 
Grāmatas eksem-
plāru, es nebiju 
iepazinusi evaņģēlija 
principus. Es atklāju, 
ka Jēzus Kristus 
evaņģēlijs pilnībā ir 
pieejams, tikai zinot 
par šo otro „vēzdu” 
(skat. Ecēhiēla 
37:15–17). Kad šīs 
abas vēzdas man 
kļuva par vienu, tās 
sniedza pieredzi, kas 
izmainīja manu dzīvi 
— lielāku izpratni 
par to, kas es esmu, 
un par manu iespēju 
— kļūt par Dieva 
mūžīgās ģimenes 
locekli. Šis pravie-
tojums — „ka tās 
ir tikai viena vēzda 
tavā rokā” (17. p.) 
— piepildījās, patei-
coties divām ticīgām 
misionāru māsām, 
kuras rūpējās par 
mani un iedeva 
man otrās vēzdas 
eksemplāru.

Agrāk es staigāju 
sveču gaismā; tagad 
katru nišu un plaisu 
izgaismo evaņģēlija 
svētību pilnība. Es 
jūtos, it kā būtu pie-
dzimusi no jauna.
Erija Sala, Britu  
Kolumbija, Kanāda

Mazu bērnu 
kristīšana

„[Daži cilvēki domā], 
ka mazi bērni tiek 
ieņemti grēkā un 
ienāk mirstīgajā dzīvē 
dabiskas samaitātības 
stāvoklī. Šāda mācība 
ir nepatiesa!

„Ja es esmu  
uzzinājis patiesību,” 
Mormons rakstīja, 
„starp jums bija  
strīdi par jūsu mazo 
bērnu kristīšanu” 
(Moronija 8:5).

Viņu strīdu viņš 
nosauca par lielu 
kļūdu un rakstīja:

„Uzklausi Kristus, 
tava Pestītāja, tava 
Kunga un tava Dieva, 

vārdus. Lūk, Es nācu 
pasaulē, nevis lai 
aicinātu taisnīgos, bet 
grēciniekus nožēlot 
grēkus; veseliem ārsta 
nevajag, bet tiem, 
kas ir slimi; tādēļ 
mazi bērni ir veseli, 
jo tie nevar sagrēkot; 
tādēļ Ādama lāsts 
ir noņemts no tiem 
Manī, ka tam nav 
varas pār tiem; . . .

Un šādā veidā Svē
tais Gars pasludināja 
Dieva vārdu man; 
tādēļ, mans mīļotais 
dēls, es zinu, ka tā 
būtu vienīgi ņirgā
šanās Dieva priekšā, 
ka jūs kristītu mazus 
bērnus” (Moronija 
8:7–9). . . .

Izlasiet visu viņa 
vēstuli. Tā ir patiesa 
mācība.”
Prezidents Boids K. Pekers, 
Divpadsmit apustuļu 
kvoruma prezidents, „Little 
Children”, Ensign, 1986. g. 
nov., 17. lpp.

Mormona Grāmatas 
brīdinājumi

„Dažas no mācībām, 
ko mēs apgūstam 
Mormona Grāmatā, ir 
par kara iemesliem un 
sekām un to, kādos 
gadījumos karš ir 
attaisnojams. Tā stāsta 
par to, cik ļaunas un 
bīstamas ir slepenas 
savienības, kas tiek 
izveidotas, lai iegūtu 
peļņu un varu pār 
cilvēkiem. Tā stāsta 
par Sātana realitāti un 
paskaidro dažas meto
des, ko viņš izmanto. 
Tā mums māca, kā 
pareizi izmantot savu 
bagātību. Tā mums 

stāsta par evaņģēlija 
skaidrajām un vērtīga
jām patiesībām un par 
Jēzus Kristus realitāti 
un dievišķumu, un 
par Viņa Izpirkšanas 
upuri visas cilvēces 
labā. Tā mūs informē 
par Israēla nama 
sapulcināšanu pēdējās 
dienās. Tā mums 
stāsta par misionāru 
darba mērķi un princi
piem. Tā mūs brīdina 
no lepnības, vienal
dzības, vilcināšanās, 
no nepareizu tradīciju 
briesmām, liekulības 
un nešķīstības.

Tagad tas ir at
karīgs no mums, kā 
mēs studēsim Mor
mona Grāmatu un 
mācīsimies tās prin
cipus, un pielietosim 
tos savā dzīvē.”
Elders L. Toms Perijs no  
Divpadsmit apustuļu 
kvoruma, „Blessings  
Resulting from Reading the 
Book of Mormon”, Liahona, 
2005. g. nov., 8. lpp.
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ĢIMENE IR MŪŽĪGA

Es esmu lasījusi Mormona Grāmatu kopš savām kristī-
bām 1995. gadā. Taču tikai tad, kad es biju apprecē-

jusies, lasīšana par Lehija dēliem, kuri ceļoja šurp un turp 
no Jeruzālemes, sniedza man jēgpilnu nozīmi attiecībā uz 
savu ģimeni.

Liekas, ka Tas Kungs vēlējās, lai Lehijam būtu mūžīgā 
ģimene. Vispirms Viņš lika Lehijam atstāt visu un paglābt 
savu pašreizējo ģimeni, aizvedot to uz apsolīto zemi. Kad 
viņi joprojām bija tuksnesī, Tas Kungs Lehijam lika sūtīt 
savus dēlus atpakaļ, lai iegūtu pierakstu par pagātnes 
ģimenes locekļiem. Pēc tam Viņš sūtīja viņus pēc Ismaēla 

Viss tiks atjaunots
„Mormona Grāmatā ir 
ļoti skaidri aprakstīta 
augšāmcelšanās — 
burtiskā un vispārējā 
nozīmē. Pravietis 
Amuleks mācīja:

„Kristus nāve 
atraisīs šīs laicīgās 
nāves saites, ka visi 
tiks augšāmcelti no 
šīs laicīgās nāves. 

Gars un ķermenis 
atkal tiks apvienoti 
to pilnīgā veidā; gan 
kauli, gan locītavas 
tiks atjaunotas savā 
ķermenī, tieši kā mēs 
esam tagad; . . .

Tad nu šī atjauno
šana nāks pie visiem, 
kā veciem tā jauniem, 
kā nebrīviem tā 
brīviem, kā vīriešiem 
tā sievietēm, kā ļau
niem tā taisnīgiem; 
un patiesi nezudīs pat 
tik daudz kā mats no 
viņu galvas; bet katra 
radība tiks atjaunota 
tās pilnīgā veidolā” 
(Almas 11:42–44).

Vēl Alma mācīja, 
ka augšāmcelšanās 
laikā „visas lietas 
tiks atjaunotas to īstā 
un pilnīgā ķermenī” 
(Almas 40:23). . . .

Kāds gan tas ir 
mierinājums — zināt, 
ka visi, pret kuriem 
dzīve nav bijusi labvē
līga, . . . tiks augšām
celti „to īstā un pilnīgā 
ķermenī””!
Elders Dalins H. Ouks no  
Divpadsmit apustuļu 
kvoruma, „Resurrection”, 
Liahona, 2000. g. jūl., 17. lpp.

Slepenu savienību 
briesmas

„Mormona Grāmata 
māca, ka slepenas 
savienības, kas iesais
tītas noziegumos, ir 
nopietns izaicinājums 
ne tikai atsevišķiem 
cilvēkiem un ģi
menēm, bet visai 
civilizācijai. Starp 
mūsdienu slepena
jām savienībām ir 
grupējumi, narkotiku 
tirgotāji un orga
nizētā noziedzība. 
Mūsdienu slepenās 

savienības darbojas 
līdzīgi Gadiantona 
laupītājiem, kuri bija 
Mormona Grāmatas 
laikā. Viņu nolūks 
bija „slepkavot un 
laupīt, un zagt, un 
veikt netiklības un 
visa veida ļaunda
rības pretēji savas 
valsts likumiem un 
arī sava Dieva liku
miem” [Helamana 
6:23].

Ja mēs nebūsim 
uzmanīgi, mūsdienu 
slepenās savienības 
var iegūt spēku un 
ietekmi tikpat ātri un 
pilnīgi, kā tām tas 
izdevās Mormona 
Grāmatas laikos.”
Elders M. Rasels Balards 
no Divpadsmit apustuļu 
kvoruma, „Standing for 
Truth and Right”, Ensign, 
1997. g. nov., 38. lpp.

Citu Divpadsmit 
apustuļu kvoruma 
locekļu liecības par 
Mormona Grāmatu 
ir atrodamas šī 
izdevuma 10., 28., 
32., 38. un 80. lpp.
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DOŠANĀS UZ  
PRIEKŠU GAISMĀ

Etera grāmatas 2. nodaļā mēs 
lasām, ka Jareda brālis uztraucās 

par to, ka viņu kuģos nebūs gais-
mas. Kad viņš jautāja Tam Kun-
gam par to, Tas Kungs atbildēja ar 
jautājumu: „Ko jūs gribat, lai Es jums 
sagatavoju, lai jums būtu gaisma?” 
(25. pants).

Es esmu domājusi par to, kā 
Jareda brālis atbildēja uz Tā Kunga 
jautājumu. Vispirms viņš devās 
kalnā, kur viņš „izkausēja no klints 
sešpadsmit mazus akmeņus” (Etera 
3:1). Viņš aiznesa akmeņus uz kalna 
virsotni un lūdza Dievu. Viņš sāka, 
izrādot pazemību Tā Kunga priekšā. 
Viņš lūdza pēc žēlastības, un viņš ap-
zinājās Tā Kunga spēku, lai atbildētu 
uz viņa lūgšanu. Pēc tam viņš izrādīja 
savu ticību, sakot: „Mēs zinām, ka 
Tu esi spējīgs parādīt lielu spēku” 
(Etera 3:5). Jareda brālis lūdza To 
Kungu pieskarties akmeņiem, lai tie 
sāktu spīdēt un dotu gaismu kuģos.

Šī Rakstu vieta ir mainījusi veidu, 
kā es lūdzu. Agrāk es bieži vien 
vaicāju: „Tēvs, ko Tu vēlies, lai es 
darītu?” Patiesībā daudzās situācijās 
ir nepieciešams, lai es pati domātu, 
analizētu savas iespējas, izstrādātu 
plānu un tad dotos pie Tēva, un 
vaicātu Viņam, vai plāns ir atbilstošs 
— pēc tam lūdzot par brīnumiem, 
ko es pati nespēju veikt.
Elēna Gomeza de Santuriona, Urugvaja

un viņa meitām. Tā bija sagatavošanās viņu nākotnes ģimenei.
Saišu veidošana starp mūsu mūžīgās ģimenes tagadni, pagātni un 

nākotni ir svarīga atbildība, ko man augstu jāvērtē — kā to darīja Lehijs. 
Iespējams, ka šīs pieredzes sagatavoja Lehiju vīzijai par dzīvības koku un 
sniedza izpratni, ka Dieva mīlestība jāattīsta mūžīgajā ģimenē.
Salote Malani Maiviriviri, Havaju salas, ASV

Dzīves grūtību 
atrisināšana

„Mormona Grāmatā ir 
ietverti vēstījumi, kas 
tur ir ievietoti dievišķā 
veidā, lai parādītu, kā 
novērst nepareizu tra
dīciju ietekmi un kā 
dzīvot pilnīgu dzīvi. 
Tā māca, kā atrisināt 
problēmas un izaici
nājumus, ar ko mēs 
sastopamies mūsdie
nās. . . . [Tas Kungs] 
ir nodrošinājis veidu, 
kā izlabot nopietnas 
dzīves kļūdas, taču šai 
vadībai nav nekādas 
vērtības, ja tā paliek 
ieslēgta aizvērtā 
grāmatā.”
Elders Ričards G. Skots 
no Divpadsmit apustuļu 
kvoruma, „True Friends That 
Lift”, Ensign, 1988. g. nov., 
76. lpp.

Atgādinājums par 
mūsu derībām

„Mormona Grāmatā 
mums tiek atgādināts, 
ka mūsu kristības 
ir derība — „stāvēt 
kā Dieva [un Viņa 
valstības lieciniekiem] 
visos laikos un visās 
lietās, un visās vietās, 
lai jūs tādi varētu 
palikt līdz pat nāvei, 
lai jūs varētu tikt 
Dieva pestīti un tikt 
pieskaitīti tiem, kas ir 
no pirmās augšāmcel
šanās, lai jums varētu 
būt mūžīgā dzīve” 
(Mosijas 18:9; izcē
lums pievienots).”
Elders Roberts D. Heilzs 
no Divpadsmit apustuļu 
kvoruma, „The Covenant of 
Baptism: To Be in the King-
dom and of the Kingdom”, 
Liahona, 2001. g. janv., 7. lpp.

Paklausības 
svētības

„Daudzās vietās  
Mormona Grāmatā  
cilvēkiem tika 
apsolīts, ka viņiem 
veiksies savā zemē, 
ja viņi turēs baušļus 
[skat. 1. Nefija 2:20; 
2. Nefija 4:4]. Šo 
solījumu bieži pavada 
brīdinājums, ka, ja 
viņi neturēs Dieva pa
vēles, viņi tiks padzīti 
no Viņa vaiga [skat. 
Almas 36:30].” ◼
Elders Kventins L. Kuks 
no Divpadsmit apustuļu 
kvoruma, „Hope Ya Know,  
We Had a Hard Time”,  
Liahona, 2008. g. nov.,  
104. lpp.
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Mani mīļotie brāļi un māsas, šodien es vē
los runāt par vienu no visnozīmīgākajām 
dāvanām, kas mūsdienās ir dota pasaulei. 

Šī dāvana, par ko es domāju, ir svarīgāka par jeb
kuru izgudrojumu, kas radies industriālo un tehno
loģisko revolūciju ceļā. Šī dāvana cilvēcei ir daudz 
vērtīgāka pat par daudzajiem brīnišķīgajiem sasnie
gumiem, ko mēs redzam mūsdienu medicīnā. Tā cilvēcei ir 
vērtīgāka par aviācijas vai starpplanētu satiksmes attīstību. 
Es runāju par Mormona Grāmatas dāvanu, kas cilvēcei tika 
dota pirms 156 gadiem.

Šī grāmata tika sagatavota ar Tā Kunga roku vairāk 
nekā tūkstoš gadu ilgā laika posmā, pēc tam tā tika Viņa 
paslēpta, lai savā skaidrībā tiktu saglabāta mūsu paaudzei. 
Iespējams, ka nav nekā, kas skaidrāk liecinātu par šīs mūs
dienu Svēto Rakstu grāmatas nozīmīgumu kā tas, ko pats 
Tas Kungs ir teicis par to.

Ar Savu paša muti Viņš sniedza liecību, 1) ka tā ir pa
tiesa (M&D 17:6), 2) ka tā satur patiesību un Viņa vārdus 

(M&D 19:26), 3) ka tā tika pārtulkota ar spēku no 
augšienes (M&D 20:8), 4) ka tā satur Jēzus Kristus  
evaņģēlija pilnību (M&D 20:9; 42:12), 5) ka tā 
tika dota ar iedvesmu un ir apstiprināta citiem ar 
eņģeļu kalpošanu (M&D 20:10), 6) ka tā pierāda, 
ka Svētie Raksti ir patiesi (M&D 20:11) un 7) ka 
tie, kas pieņems to ticībā, saņems mūžīgo dzīvi 

(M&D 20:14).
Vēl viena spēcīga liecība saistībā ar Mormona Grāmatas 

nozīmīgumu gūstama, pievēršot uzmanību laika posmam, 
t. i., Atjaunošanas sākumam, kurā Tas Kungs noteica tās 
nākšanu klajā. Par to pārāka bija tikai Pirmā vīzija. Šajā brī
numainajā vīzijā pravietis Džozefs Smits uzzināja par Dieva 
patieso dabu un to, ka Dievam ir darbs viņam. Mormona 
Grāmatas nākšana klajā notika pēc tam. 

Padomājiet par to, ko tas nozīmē. Mormona Grāmatas 
nākšana klajā notika pirms priesterības atjaunošanas. Tā 
tika publicēta tikai dažas dienas pirms Baznīcas organizē
šanas. Mormona Grāmata tika dota svētajiem, pirms viņiem 

MORMONA GRĀMATA —  

1985. gada 10. novembrī Ezra Tafts Bensons kļuva par 13-to Baznīcas prezidentu. Viņu  
atceras saistībā ar viņa nelokāmo liecību par Mormona Grāmatas spēku un to, ka viņš uzsvēra 

tās nozīmīgumu ikdienas Rakstu studēšanā, misionāru darbā un evaņģēlija mācīšanā.  
Šogad aprit 25 gadi kopš šīs 1986. gada oktobra Vispārējās konferences uzrunas.

Prezidents  
Ezra Tafts Bensons 

(1899–1994)
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tika dotas atklāsmes, kas aprakstīja tādas sva
rīgas mācības kā trīs godības pakāpes, celes
tiālā laulība vai darbs mirušo labā. Tā iznāca 
pirms priesterību kvorumu un Baznīcas orga
nizēšanas. Vai tas mums kaut ko neliecina par 
to, kā Dievs raugās uz šo svēto darbu?

Kad mēs aptveram Tā Kunga nodomu 
attiecībā uz šo grāmatu, mums nevajadzētu 
būt pārsteigtiem, ka Viņš mums arī sniedz 
nopietnus brīdinājumus par to, kā mums 
tā jāsaņem. Norādot, ka tie, kuri pieņems 
Mormona Grāmatu ticībā un darīs taisnības 
darbus, saņems mūžīgās dzīves kroni (skat. 
M&D 20:14), Tas Kungs arī sniedz šādu brīdi
nājumu: „Bet tiem, kas nocietinās savas sirdis 
neticībā un noliegs to, tas pārvērtīsies viņiem 
par nosodījumu” (M&D 20:15).

1829. gadā Tas Kungs brīdināja svētos 
— neniekoties ar svētām lietām (skat. M&D 
6:12). Mormona Grāmata noteikti ir svēta 
lieta, un tomēr daudzi niekojas ar to vai, 
citiem vārdiem, uztver to nevērīgi, izturas  
tā, it kā tā būtu nenozīmīga.

1832. gadā, kad daži agrīnie misionāri at
griezās no savām misijām, Tas Kungs pārmeta 
tiem nevērīgu izturēšanos pret Mormona 
Grāmatu. Šādas attieksmes rezultātā, Viņš 
teica, viņu prāti ir tikuši aptumšoti. Nevērīgā 
izturēšanās pret šo svēto grāmatu ne vien 
veicināja gaismas zudumu viņos pašos, tā arī 
noveda visu Baznīcu zem nosodījuma — pat 
visus Ciānas bērnus. Un tad Tas Kungs teica: 
„Un viņi paliks zem šī nosodījuma, līdz viņi 
nožēlos grēkus un atcerēsies jauno derību, 
tieši Mormona Grāmatu” (M&D 84:54–57).

Vai fakts, ka Mormona Grāmata mums ir 
vairāk nekā pusotru gadsimtu, ir padarījis to 
mazāk nozīmīgu mūsdienās? Vai mēs atcera
mies jauno derību, tieši Mormona Grāmatu? 
Bībelē mums ir Vecā Derība un Jaunā Derība. 

Vārds testaments ir grieķu vārda atveidojums 
angļu valodā, ko var tulkot arī kā derība. Vai 
Tas Kungs to domāja, kad Viņš Mormona 
Grāmatu nodēvēja par „jauno derību”? Tā pa
tiešām ir vēl viena Jēzus derība vai liecība. Tas 
ir viens no iemesliem, kāpēc mēs Mormona 
Grāmatas nosaukumam nesen pievienojām 
vārdus „Vēl viena liecība par Jēzu Kristu”.

Ja agrīnie svētie tika norāti par nevērīgu 
izturēšanos pret Mormona Grāmatu, vai tad 
mēs tiekam mazāk nosodīti, ja mēs iztura
mies tāpat? Pats Tas Kungs sniedz liecību 
par tās mūžīgo nozīmību. Vai neliels skaits 
cilvēku var novest visu Baznīcu nosodījumā, 
ja viņi niekojas ar svētām lietām? Ko mēs 
teiksim Tiesas dienā, kad mēs stāvēsim Viņa 
priekšā un izjutīsim Viņa pārbaudošo ska
tienu, ja mēs būsim starp tiem, kuri ir aizmir
suši jauno derību?

Ir trīs svarīgi iemesli, kāpēc Pēdējo dienu 
svētajiem Mormona Grāmatas studēšanu 
jāpadara par ikdienu visas dzīves garumā.

Pirmais — Mormona Grāmata ir mūsu 
reliģijas noslēgakmens. To teica pravietis 
Džozefs Smits. Viņš liecināja, ka „Mormona 
Grāmata ir vispareizākā no visām grāmatām 
uz zemes un mūsu reliģijas noslēgakmens”.1 
Noslēgakmens ir galvenais arkas akmens. Tas 
satur kopā visus pārējos akmeņus, un, ja to 
izņem, arka sabrūk.

Mormona Grāmata ir mūsu reliģijas noslēg
akmens trīs iemeslu dēļ. Tā ir noslēgakmens 
mūsu liecībai par Kristu. Tā ir mūsu doktrīnas 
noslēgakmens. Tā ir liecības noslēgakmens.

Mormona Grāmata ir noslēgakmens mūsu 
liecībai par Jēzu Kristu, kurš Pats ir stūrak
mens visam, ko mēs darām. Tā ar spēku un 
skaidrību sniedz liecību par Viņa realitāti. 
Atšķirībā no Bībeles, kuras tekstu daudzu 
paaudžu laikā ir ietekmējuši pārrakstītāji, 

PRAVIETIS LIECINA
„[Mormona Grāmata] 
ir Dieva vārds. Tā ir vēl 
viena spēcīga liecība 
par Kristu. Un noteikti, 
ka visi patiesi ticīgie, 
kuri mīl Izpircēju,  
ar prieku pieņems  
papildu liecību par  
Viņa dievišķumu.

Šo iedvesmoto 
grāmatu nekad nav 
sabojājuši nepilnvaroti 
tulkotāji vai tendenci-
ozi teologi, tā pasaulei 
tiek pasniegta tīra un 
vēsturnieku, pierakstu 
saīsinātāju nepārvei-
dota. Grāmata netiek 
pārbaudīta — pārbau-
dīti tiek tās lasītāji.”
Prezidents Spensers V. Kimbals 
(1895–1985), The Teachings 
of Spencer W. Kimball, red. 
Edvards L. Kimbals (1982), 
133. lpp.
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tulkotāji un samaitāti garīdznieki, Mormona 
Grāmata no rakstītāja pie lasītāja ir nonākusi 
tikai caur viena cilvēka iedvesmotu tulkošanu. 
Tādēļ tās liecība par Meistaru ir skaidra, pre
cīza un spēka pilna. Taču tā ir kas vairāk. Dau
dzi cilvēki mūsdienu kristīgajā pasaulē noliedz 
Glābēja dievišķumu. Tie apšauba Viņa brīnu
maino piedzimšanu, Viņa nevainojamo dzīvi 
un Viņa slavas pilnās Augšāmcelšanās realitāti. 
Mormona Grāmatā par visu šo lietu patiesumu 
tiek mācīts skaidri un nepārprotami. Tā sniedz 
arī Izpirkšanas doktrīnas vispilnīgāko skaidro
jumu. Šī dievišķi iedvesmotā grāmata patiešām 
ir noslēgakmens, sniedzot pasaulei liecību, ka 
Jēzus ir Kristus.2

Mormona Grāmata ir arī Augšāmcelšanās 
doktrīnas noslēgakmens. Kā iepriekš minēts, 
pats Tas Kungs ir paziņojis, ka Mormona 
Grāmata satur „Jēzus Kristus evaņģēlija pil
nību” (M&D 20:9). Tas nenozīmē, ka tā satur 
visas mācības, visas atklāsmes, kas jebkad 
atklātas. Drīzāk tas nozīmē, ka Mormona 
Grāmatā mēs atrodam to doktrīnu pilnību, 

kas nepieciešamas mūsu glābšanai. Un tās 
tiek mācītas skaidri un vienkārši, lai pat bērni 
varētu mācīties par glābšanu un paaugsti
nāšanu. Mormona Grāmata piedāvā tik ļoti 
daudz no tā, kas paplašina mūsu izpratni par 
glābšanas doktrīnām. Bez tās daudzas citos 
Rakstos sniegtās mācības nebūtu tik skaidras 
un vērtīgas.

Visbeidzot — Mormona Grāmata ir mūsu 
liecības noslēgakmens. Līdzīgi kā arka sabrūk, 
ja tai tiek izņemts noslēgakmens, tāpat arī vi
sas Baznīcas pastāvēšana balstās uz Mormona 
Grāmatas patiesumu. Baznīcas pretinieki to 
skaidri saprot. Tādēļ tie tik ļoti cenšas oponēt 
Mormona Grāmatas patiesumam, jo, ja to var 
apšaubīt, līdz ar to arī var apšaubīt pravieti 
Džozefu Smitu. Tāpat arī mūsu tiesības uz 
priesterības atslēgām, Atjaunošanu un atjau
noto Baznīcu. Taču līdzīgā veidā — ja Mor
mona Grāmata ir patiesa — miljoniem cilvēku 
tagad ir liecinājuši, ka viņiem ir Gara liecība, 
ka tā patiešām ir patiesa — tad cilvēkam ir 
jāpieņem arī Baznīcas tiesības uz Atjaunošanu 
un visu, kas ar to saistīts.

Jā, mani mīļotie brāļi un māsas, Mormona 
Grāmata ir mūsu reliģijas noslēgakmens — 
mūsu liecības noslēgakmens, mūsu doktrīnas 
noslēgakmens un noslēgakmens mūsu liecībai 
par mūsu Kungu un Glābēju.

Otrs svarīgais iemesls, kāpēc Mormona 
Grāmata mums jāpadara par savas studēšanas 
pamatu, ir tas, ka tā tika sarakstīta mūsdienām. 
Nefijiešiem nekad nebija šīs grāmatas, ne arī 
seno laiku lamaniešiem. Tā bija paredzēta 
mums. Mormons rakstīja nefijiešu civilizāci
jas beigu posmā. Saņemot Dieva iedvesmu, 
kurš redz visu kopš iesākuma, viņš apkopoja 
gadsimtu gaitā veiktos pierakstus, izvēloties 
stāstus, runas un notikumus, kas mums būtu 
visnoderīgākie.

Mormona  
Grāmatā mēs 
atrodam to dok-
trīnu pilnību, kas 
nepieciešamas 
mūsu glābšanai. 
Un tās tiek mācītas 
skaidri un vien-
kārši, lai pat bērni 
varētu mācīties 
par glābšanu un 
paaugstināšanu.
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Ievērojamākie Mormona Grāmatas rakstītāji 
liecināja, ka rakstīja nākamajām paaudzēm. 
Nefijs teica: „Dievs Tas Kungs man solīja, ka 
šie pieraksti, ko es rakstu, tiks pasargāti un 
saglabāti, un nodoti maniem pēcnācējiem 
no paaudzes paaudzē” (2. Nefija 25:21). Viņa 
brālis Jēkabs, kurš pārņēma viņa pilnvaras, 
rakstīja līdzīgus vārdus: „Jo [Nefijs] sacīja, ka 
viņa tautas vēsturei jātiek iegravētai uz viņa 
citām plāksnēm un ka man ir jāglabā šīs 
plāksnes un jānodod tās saviem pēcnācējiem 
no paaudzes paaudzē” ( Jēkaba gr. 1:3). Gan 
Ēnoss, gan Jaroms liecināja, ka arī viņi rakstīja 
nevis saviem pašu ļaudīm, bet nākamajām 
paaudzēm (skat. Ēnosa 1:15–16; Jaroma 1:2).

Pats Mormons teica: „Jā, es runāju uz jums, 
jūs, Israēla nama atlikums” (Mormona 7:1). 
Un Moronijs, pēdējais no iedvesmotajiem 
rakstītājiem, patiesībā redzēja mūsu dienas un 
laiku. „Lūk,” viņš teica, „Tas Kungs ir parādījis 
man lielas un brīnumainas lietas par to, kas 
drīz nāks tanī dienā, kad šīs lietas parādīsies 
starp jums.

Lūk, es runāju uz jums, it kā jūs būtu klāt, 
bet tomēr jūs neesat. Bet lūk, Jēzus Kristus 
man ir parādījis jūs un es zinu jūsu darbus” 
(Mormona 8:34–35).

Ja viņi redzēja mūsdienas un izvēlējās to, 
kas mums būtu visvērtīgākais, vai tas neno
rāda uz to, kā mums būtu jāstudē Mormona 
Grāmata? Mums pastāvīgi vajadzētu uzdot 
jautājumu: „Kādēļ Tas Kungs iedvesmoja 
Mormonu (vai Moroniju, vai Almu) iekļaut šo 
šajā pierakstā? Kuras no tām mācībām man 
palīdzētu dzīvot šajā laikā un laikmetā?

Piemērs pēc piemēra tiks atrasti, kas 
sniegs atbildi uz šo jautājumu. Piemēram, 
Mormona Grāmatā mēs atrodam paraugu 
tam, kā sagatavoties Otrajai atnākšanai. 
Grāmatas lielākā daļa koncentrējas uz dažām 

desmitgadēm pirms Kristus ierašanās Ameri
kas kontinentā. Rūpīgi studējot šo laika pe
riodu, mēs varam noteikt, kāpēc daži cilvēki 
tika iznīcināti briesmīgos sodos, kas notika 
pirms Viņa atnākšanas un kas citus cilvēkus 
atveda uz Pārpilnības zemi, lai stāvētu pie 
tempļa un liktu savas rokas Viņa roku un 
kāju rētās.

Mormona Grāmatā mēs mācāmies, kā 
Kristus mācekļi dzīvoja kara laikā. Mormona 
Grāmatā mēs redzam slepenu savienību 
ļaunumu, kas attēlots uzskatāmā un stindzi
nošā realitātē. Mormona Grāmatā mēs atro
dam mācības, kā izturēties pret vajāšanām 
un atkrišanu. Mēs daudz mācāmies par to, kā 
veikt misionāru darbu. Un vairāk par visu citu 
Mormona Grāmatā mēs redzam materiālisma 
briesmas un to, cik bīstami ir pievērst savas 
sirdis pasaules lietām. Vai kāds var apšaubīt, 
ka šī grāmata bija domāta mums un ka tajā 
mēs rodam lielu spēku, lielu mierinājumu un 
lielu aizsardzību?

Trešais iemesls, kāpēc Pēdējo dienu svēta
jiem Mormona Grāmata ir tik vērtīga, ir dots 
tajā pat pravieša Džozefa Smita izteikumā, 
kas tika citēts iepriekš. Viņš teica: „Es pateicu 
brāļiem, ka Mormona Grāmata ir vispareizākā 
no visām grāmatām uz zemes un mūsu reliģi
jas noslēgakmens, un cilvēks, dzīvojot pēc tās 
norādījumiem, nokļūs tuvāk Dievam nekā pēc 
jebkuras citas grāmatas.” Šis ir trešais iemesls, 
kāpēc jāstudē šī grāmata. Tā mums palīdz 
nokļūt tuvāk Dievam. Vai dziļi mūsu sirdīs 
nav kaut kas, kas ilgojas nokļūt tuvāk Dievam, 
kļūt līdzīgākiem Viņam mūsu ikdienas dzīvē 
un pastāvīgi sajust Viņa klātbūtni? Ja tā ir, tad 
Mormona Grāmata mums to palīdzēs īstenot 
vairāk nekā jebkura cita grāmata.

Nav tā, ka Mormona Grāmata mums tikai 
māca patiesību, lai arī tā patiešām to dara. 

PRAVIETIS LIECINA
„Mormona Grāmata 
ir svēts pieraksts, kas 
satur informāciju, kas 
nav atrodama nevienā 
citā grāmatā. Tas Kungs 
mums ir pavēlējis 
dalīties ar visiem Viņa 
bērniem mūžīgā evaņ-
ģēlija patiesībās, kas ir 
atklātas, lai viņus saga-
tavotu vietai celestiālajā 
valstībā. . . .

Mana sirds piepil-
dās ar prieku, zinot, 
ka katram cilvēkam, 
kurš ar lūgšanu lasīs 
[Mormona Grāmatu], 
katram cilvēkam, kurš 
vēlēsies uzzināt, vai tā 
ir no Dieva vai nav, ir 
apsolījums, ko ir devis 
nevis Džozefs Smits vai 
kāds cits cilvēks, bet 
apsolījums, ko ir devis 
mūsu Debesu Tēvs, ka 
viņi droši zinās, ka tā ir 
no Dieva.”
Prezidents Džordžs Alberts 
Smits (1870–1951), Conference 
Report, 1936. g. apr., 13., 14. 
un 15. lpp.



 2 0 1 1 .  g a d a  o k t o b r i s  57

Nav tā, ka Mormona Grāmata tikai sniedz 
liecību par Kristu, lai arī tā patiešām to dara. 
Taču ir kas vairāk. Grāmatā ir spēks, kas sāks 
ieplūst jūsu dzīvē tajā brīdī, kad jūs šo grā
matu sāksiet nopietni studēt. Jūs atradīsiet 
lielāku spēku, lai pretotos kārdinājumiem. Jūs 
atradīsiet spēku, lai izvairītos no maldiem. Jūs 
atradīsiet spēku turēties uz taisnās un šaurās 
takas. Svētie Raksti tiek saukti par dzīvības 
vārdiem (skat. M&D 84:85), un Mormona 
Grāmatai labāku raksturojumu nevar atrast. 
Kad jums radīsies izsalkums un slāpes pēc 
šiem vārdiem, jūs atradīsit dzīvību aizvien 
lielākā pārpilnībā.

Mūsu mīļotais brālis, prezidents Marions G. 
Romnijs, . . . liecināja par svētībām, kas var nākt 
to cilvēku dzīvē, kuri lasīs un studēs Mormona 
Grāmatu. Viņš teica:

„Es esmu pārliecināts, ka, ja vecāki — gan 
paši, gan kopā ar saviem bērniem — savās 
mājās ar lūgšanu un regulāri lasīs Mormona 
Grāmatu, šīs svarīgās grāmatas gars sāks 
caurstrāvot viņu mājas un visus, kas tajās 

dzīvo. Pieaugs godbijības gars, pieaugs 
savstarpējā cieņa un uzmanība citam pret 
citu. Strīdu gars izgaisīs. Vecāki sniegs sa
viem bērniem padomus lielākā mīlestībā 
un gudrībā. Bērni būs daudz atsaucīgāki un 
paklausīgāki savu vecāku padomiem. Pie
augs taisnīgums. Mūsu mājās un dzīvē būs 
pārpilnam ticības, cerības un žēlsirdības — 
tīrās Kristus mīlestības — kas nesīs mieru, 
prieku un laimi.” 3

Šie solījumi — lielāka mīlestība un saskaņa 
mājās, lielāka cieņa vecāku un bērnu starpā, 
lielāks garīgums un taisnīgums — nav tukši 
solījumi, bet tieši tas, ko domāja pravietis 
Džozefs Smits, kad viņš teica, ka Mormona 
Grāmata mums palīdzēs tuvināties Dievam.

Brāļi un māsas, es no visas sirds jūs lūdzu, 
lai jūs pilnā nopietnībā apdomātu Mormona 
Grāmatas nozīmi — gan sev personīgi, gan 
visai Baznīcai kopā.

Vairāk nekā pirms 10 gadiem es par  
Mormona Grāmatu izteicos šādi:

„Vai tam, kā mēs atsaucamies uz šo grāmatu, 
ir mūžīgas sekas? Jā — vai nu mums par svē
tību, vai par nosodījumu.

Katram Pēdējo dienu svētajam šīs grāmatas 
studēšana būtu jāpadara par ikdienu dzīves 
garumā. Pretējā gadījumā cilvēks pakļauj bries
mām savu dvēseli un nevērīgi izturas pret to, 
kas visai viņa dzīvei būtu sniedzis garīgu un 
intelektuālu vienotību. Pastāv atšķirība starp 
tādu pievērsto, kurš ir cēlis uz Kristus klints 
caur Mormona Grāmatu un turas pie dzelzs 
margas, un tādu, kurš to nedara.” 4

Šodien es jums no jauna apstiprinu šos 
vārdus. Nepaliksim nosodījumā, kas nes postu 
un sodu, vieglprātīgi izturoties pret šo lielo un 
brīnumaino dāvanu, ko Tas Kungs mums ir 
devis. Tā vietā iegūsim apsolījumus, lolojot šo 
dāvanu savās sirdīs.

Vai kāds var ap-
šaubīt, ka šī grā-
mata bija domāta 
mums un ka tajā 
mēs rodam lielu 
spēku, lielu mieri-
nājumu un lielu 
aizsardzību?
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25 GADU GARUMĀ

Lai arī es esmu bijis uzticīgs Baznīcas  
loceklis kopš 1965. gada, kāds no-

tikums 1986. gadā nostiprināja manu 
liecību par atjaunoto evaņģēliju vairāk 
nekā jebkas cits.

Tā gada oktobrī es devos uz savu lūg-
šanu namu Kornvolā, Anglijā, lai skatītos 
Vispārējās konferences pārraides. Pēc  
tam, kad es biju dzirdējis prezidenta  
Ezras Tafta Bensona vēsturisko runu 
„Mormona Grāmata — mūsu reliģijas 
noslēgakmens”, es zināju, ka varētu uzla-
bot savus Mormona Grāmatas lasīšanas 
centienus.

Tajā vakara es devos mājās, nometos 
ceļos un noslēdzu derību ar To Kungu,  
ka es nekad vairs pavirši neizturēšos  
pret Mormona Grāmatu. Tagad, pēc  
25 gadiem, es varu atskaitīties, ka esmu 
lasījis Mormona Grāmatu katru dienu — 
bez izņēmuma.

Par šo lēmumu es esmu saņēmis 
neskaitāmas svētības. Mormona Grāmatai 
piemīt īpašs gars, ko jūs nevarat atrast 
nekur citur, pat ne citās Svēto Rakstu grā-
matās. Es esmu izjutis Svētā Gara tuvumu, 
kas palīdzējis sajust mierinājumu visos 
dzīves izaicinājumos, sevišķi, kad 2007. 
gadā, pēc gandrīz 50 laulībā nodzīvotiem 
gadiem, nomira mana sieva.
Elisters Džozefs Velšs, Skotija

Mācības un Derību 84. nodaļas 54. līdz 58. 
pantā mēs lasām: 

„Un jūsu prāti iepriekš ir bijuši aptumšoti 
neticības dēļ, un tādēļ, ka jūs esat nevērīgi 
izturējušies pret to, ko jūs esat saņēmuši —

šī uzpūtība un neticība ir novedusi visu baz
nīcu zem nosodījuma. 

Un šis nosodījums gulstas uz visiem Ciānas 
bērniem, patiesi visiem. 

Un viņi paliks zem šī nosodījuma, līdz viņi 
nožēlos grēkus un atcerēsies jauno derību, 
tieši Mormona Grāmatu un iepriekšējās pavē
les, ko Es tiem esmu devis, ne tikai runāt, bet 
rīkoties atbilstoši tam, ko Es esmu rakstījis —

lai viņi varētu nest Tēva valstībai pienācīgu 
augli, savādāk tur paliek pletne un sods, kas 
tiks izlieti pār Ciānas bērniem.”

Kopš iepriekšējās Vispārējās konferences es 
esmu saņēmis daudzas vēstules no svētajiem 
— gan jauniem, gan veciem — no visas pa
saules, kuri ir pieņēmuši izaicinājumu — lasīt 
un studēt Mormona Grāmatu.

Mani ir aizkustinājuši viņu stāsti par to, kā 
ir mainījusies viņu dzīve un kā savas apņem
šanās rezultātā viņi ir nokļuvuši tuvāk Tam 
Kungam. Šīs brīnišķīgās liecības ir no jauna 
apstiprinājušas manā dvēselē pravieša Džozefa 
Smita vārdus, ka Mormona Grāmata patiesi ir 
„mūsu reliģijas noslēgakmens” un ka vīrietis 
un sieviete, „dzīvojot pēc tās norādījumiem, 
nokļūs tuvāk Dievam nekā pēc jebkuras citas 
grāmatas.”

Es lūdzu, lai Mormona Grāmata kļūtu par 
mūsu dzīves noslēgakmeni. ◼
Pareizrakstība un lielo burtu lietošana ir standartizēta.

ATSAUCES
 1. Mormona Grāmatas ievads. 
 2. Skat. Mormona Grāmatas titullapu. 
 3. Marions G. Romnijs „The Book of Mormon”, Ensign, 

1980. g. maijs, 67. lpp.
 4. Ezra Tafts Bensons „The Book of Mormon Is the  

Word of God”, Ensign, 1975. g. maijs, 65. lpp.

Grāmatā ir 
spēks, kas sāks 
ieplūst jūsu dzīvē 
tajā brīdī, kad 
jūs sāksiet šo grā-
matu nopietni 
studēt. 
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Kādu vakaru mans misionāru pārinieks 
un es klauvējām pie kāda jauna vīrieša 
durvīm, kurš bija starptautisks students 

kādā no Londonas daudzajām universitātēm. 
Viņš mūs uzaicināja ienākt, un mēs paskaidro
jām, ka esam Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus 
Baznīcas misionāri. Izskatījās, ka viņš ļoti vēlē
jās uzzināt vairāk par evaņģēlija atjaunošanu, 
tādēļ mēs liecinājām par pravieti Džozefu 
Smitu un pastāstījām viņam par svēto grāmatu, 
ko mūsu Debesu Tēvs nosauca par Mormona 
Grāmatu. Mēs uzsvērām, ka tā ir svēta, jo tā 
liecina par Jēzu Kristu.

Mēs paskaidrojām, ka viņš pats var uzzi
nāt par tās patiesumu un piedāvājam viņam 
grāmatas eksemplāru. Kad es viņam sniedzu 
Mormona Grāmatu, viņš piecēlās no krēsla un, 
ne vārda nesakot, izgāja no istabas. Es uz brīdi 
turpināju turēt savā rokā Mormona Grāmatu, 
tad mēs ar pārinieku klusā apmulsumā paska
tījāmies viens uz otru, domājot, ko darīt. Es 
noliku grāmatu uz galda.

Mēs varējām redzēt, ka mūsu jaunais draugs 
virtuvē mazgā savas rokas un noslauka tās tīrā 
dvielī. Viņš ienāca atpakaļ istabā un paņēma no 
galda Mormona Grāmatu, un vienkārši teica: 
„Mani ļaudis vienmēr nomazgā savas rokas, 
pirms viņi pieskaras kaut kam svētam.” Manās 
acīs saskrēja asaras, kad es vēroju, kā šis jaunais 
cilvēks pirmo reizi atver Mormona Grāmatu un 
ar savām tīrajām rokām šķir tās svētās lappuses.

Alma mācīja, ka Raksti ir svēti un ir sagla
bāti, lai sniegtu mūsu dvēselēm glābšanu. Viņš 
paziņoja savam dēlam Helamanam: „Dievs 
tev ir uzticējis šīs lietas, kuras ir svētas, kuras 
Viņš ir turējis svētas un arī kuras Viņš saglabās 
un pasargās gudram nodomam Viņā, lai Viņš 
varētu parādīt Savu spēku nākamajām paau
dzēm” (Almas 37:14).

Es biju sūtīts misijā, lai mācītu Jēzus Kristus 
atjaunoto evaņģēliju, tomēr es biju tas, kuru 
mācīja šī jaunā vīrieša attieksme. Daudzās 
kultūrās — tajā skaitā, manējā — pirms Rakstu 
lasīšanas nav nepieciešams nomazgāt rokas, 
taču viņa vienkāršais cieņas žests bija godbi
jīgs un spēcīgs atgādinājums par Mormona 
Grāmatas svētumu. ◼
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Viņš pieņēma 
itin visu, ko 
mēs mācī
jām. Tad 
kādēļ gan 
viņš neņēma 
Mormona 
Grāmatu, 
kad es viņam 
to pasniedzu?

Deivids A. Feics
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Par Baznīcas locekli es kļuvu 18 gadu 
vecumā. Mormona Grāmata bija pati 
svarīgākā manā pievēršanā. Tajā laikā es 

meklēju jaunas idejas, kas izskaidrotu apkārtējo 
pasauli. Es atceros, ka mani koledžas profesori 
savā mācību procesā izmantoja ļoti materiālas 
pieejas. Es sāku apsvērt agnostiskas idejas attie
cībā uz Dieva esamību.

Kādu dienu es pamanīju debeszilas krāsas 
grāmatu, ko pirms aptuveni sešiem gadiem 
kāds misionāru pāris bija atstājis mūsu mājās. 
Tā bija Mormona Grāmata. Kopā ar grāmatu 
viņi bija atstājuši brošūru par pravieti Džozefu 
Smitu, kā arī dažus norādījumus, kā lūgt Dievu.

Es sāku lasīt Mormona Grāmatu. Es izlasīju 
tikai dažus pantus 1. Nefija grāmatā, kad es 
sajutu ko atšķirīgu. Es uzsāku debates starp 
savām sajūtām un savu prātu. Tādēļ es nolēmu 
lūgt Dievu.

Tā bija pirmā reize manā dzīvē, kad es 
lūdzu Dievu, nometies ceļos. Turpmākā 
pieredze bija pati svētākā manā dzīvē. Mani 

piepildīja tik milzīga laimes sajūta, ka es savā 
sirdī zināju, ka Mormona Grāmata ir kas vairāk 
par parastu grāmatu. Tā bija grāmata ar die
višķu izcelsmi. Tai noteikti jābūt Dieva vār
dam. Vēlāk es uzzināju, ka šī sajūta bija Gars, 
kurš liecināja par tās patiesumu.

Lai arī dažiem cilvēkiem varētu būt līdzīga 
pieredze, ir atšķirīgi veidi, kā cilvēks var uzzi
nāt, ka Mormona Grāmata ir patiesa.

Kā tu uzzināsi?
1. Daži uzzinās klausoties. Iespējams, ka 

tu esi starp tiem, kuri uzzinās, vienkārši klau
soties, ko grāmata māca. Mormona Grāmatā 
stāstīts par tūkstošiem cilvēku, kuri dzirdēja 
Mosijas dēlus mācām Jēzus Kristus evaņģēliju, 
un viņi „tika pievērsti Tam Kungam” (skat. 
Almas 23:5–6). Mūsdienās misionāri māca 
to pašu evaņģēliju, kas atrodams Mormona 
Grāmatā. Daži cilvēki uzzinās, ka Mormona 
Grāmata ir Dieva vārds, vienkārši klausoties 
citu liecībās.

Elders  
Valters F. Gonzaless
No Septiņdesmito 
prezidija

Es izjūtu bezgalīgu pateicību par 
Mormona Grāmatu. Tā uz visiem lai
kiem ir izmainījusi manu dzīvi, un es 
zinu, ka tā var izmainīt arī tavējo.

tu uzzināsi
JA TU PATIEŠĀM 
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2. Daži uzzinās lasot. Iespējams, ka tu  
esi starp tiem, kuri uzzinās, vienkārši lasot  
Mormona Grāmatu un patiesi vēloties zināt 
patiesību. Tā bija manas sievas gadījumā.  
Viņai bija 12 gadi, kad viņa nopietni ņēma 
vērā norādījumu — izlasīt visu grāmatu. To 
darot, viņa zināja, ka tā ir patiesa. Sajūta bija 
tik spēcīga, ka lasot viņa nolēma mūžīgi  
sekot Glābējam. Viņa palika uzticīga tam,  
ko viņa sajuta.

3. Daži uzzinās darot. Iespējams, ka tu  
esi starp tiem, kuri uzzinās, vienkārši darot 
to, ko grāmata māca. Daži cilvēki savas liecī
bas iegūst darot (skat. Jāņa 7:17). Šo principu 
labi saprata Nefijs, Mormona Grāmatas pra
vietis. Viņš rakstīja, ka, lai „varētu pilnīgāk 
pārliecināt viņus ticēt Tam Kungam, viņu 
Pestītājam, . . . es visus Svētos Rakstus pielīdzi-
nāju attiecībā uz mums, lai tas būtu mūsu 
labumam un mācībai” (1. Nefija 19:23; izcē
lums pievienots). 

4. Daži uzzinās, lūdzot Dievu. Iespē
jams, ka tu esi starp tiem, kuri uzzinās,  
lasot Mormona Grāmatu un tad lūgšanā  
vaicājot Debesu Tēvam, vai grāmata ir 
patiesa. Tāda bija mana pieredze. Tas ir 
dižens apsolījums, ko visiem nopietniem 
patiesības meklētājiem ir devis Moronijs, 
vēl viens Mormona Grāmatas pravietis. 
„Lūk, es gribētu jūs pārliecināt, lai tad, kad 
jūs lasīsit šos pierakstus, . . . lai jūs vaicātu 
Dievam, Mūžīgajam Tēvam, Kristus Vārdā, 
vai šie pieraksti ir patiesi; un, ja jūs vaicāsit 
sirsnīgi, ar patiesu nolūku, būdami ar ti
cību Kristū, Viņš pasludinās jums patiesību 
par tiem ar Svētā Gara spēku” (Moronija 
10:3–4). Es sniedzu liecību, ka, ja tu lasīsi 
un lūgsi par Mormona Grāmatu, rīkojoties 
pēc Moronija norādījumiem, tu uzzināsi, ka 
tā ir patiesa. KR
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MORONIJA SOLĪJUMS

Mormona Grāmatas beigās pravietis vārdā Moronijs apsola, ka, ja mēs lasīsim 
Mormona Grāmatu, pārdomāsim tās vēstījumu savās sirdīs un vaicāsim Dievam, 

vai tā ir patiesa, Dievs mums atbildēs ar Svētā Gara spēku (skat. Moronija 10:3–5).
Personīgā atklāsme ir nozīmīga. Katrs no mums to saņem atšķirīgā veidā un atšķi-

rīgā laikā atbilstoši Tā Kunga gribai. Tālāk minēto principu izpratne tev var palīdzēt 
uzzināt pašam.

1. Domā par to
Pirms mūs aicināt lūgt Dievu, Moronijs mūs aicināja apdomāt. Apdomāt nozīmē 

domāt dziļi. Pajautā sev: Ko es jūtu, kad es lasu Mormona Grāmatu? Kādēļ es tā jūtos? 
Ko es esmu iemācījies? Vai tas ir labi?

Šo principu Tas Kungs mācīja Oliveram Kauderijam: „Tu pats [nepūlējies], izņemot 
tikai, kā [palūdzi] Man. Bet lūk, Es saku tev, ka tev ir jānoskaidro tas savā prātā; tad 
tev ir jāprasa Man, vai tas ir pareizi” (M&D 9:7–8; izcēlums pievienots).

2. Uzcītīgi lūdz Dievu
Domu sakopošana un koncentrēšanās uz Svētā Gara klusajām atbildēm prasa ga-

rīgu piepūli. Iespējams, ka tas ir daļējs iemesls, kāpēc Ēnoss Mormona Grāmatā runāja 
par savu lūgšanu kā par „cīņu . . . Dieva priekšā” (Ēnosa 1:2).

Kad tu lasi, apdomā vai lūdz Dievu, atrodi laiku un vietu, kur būtu pēc iespējas 
mazāk traucēkļu. Atrodi stāvokli, kas tev palīdzēs koncentrēties. Lūgšana balsī var 
palīdzēt sakopot domas.

3. Uzdod pareizos jautājumus
Tas Kungs Oliveram Kauderijam teica, ka viņam ne tikai jālūdz, bet arī jāprasa, vai 

tas, ko viņš ir apsvēris, ir pareizs. Bieži vien, sevišķi, ja mums nav pieredzes, kā saņemt 
atbildes no mūsu Debesu Tēva, vieglāk ir saprast atbildi uz vienkāršu „jā” vai „nē” 
jautājumu.

„Labākas lūgšanas atslēga ir iemācīties uzdot pareizos jautājumus,” mācīja elders 
Ričards G. Skots, Divpadsmit apustuļu kvoruma loceklis.1

4. Kāds ir tavs nolūks?
Viena no Moronija solījuma atslēgām ir lūgt ar „patiesu nolūku”. Kad 14 gadus 

vecais Džozefs Smits devās mežā, lai lūgtu, „viņš lūdza ar nolūku ne tikai klausīties, 
bet arī paklausīt,” teica prezidents Henrijs B. Airings, pirmais padomnieks Augstākajā 
Prezidijā. „. . . Un, pateicoties viņa uzticībai, turpmākajās dienās, mēnešos un gados uz 
viņa lūgšanām tika atbildēts ar gaismas un patiesības plūdiem.” 2

5. Nepalaid to garām
Ne visas atklāsmes ir iespaidīgas. Dažiem cilvēkiem ir sapņi, vīzijas vai apmeklējumi. 

Taču vairums no mums pieredzēs kaut ko klusu un liegu, tādu kā siltu, mierīgu sajūtu.
Prezidents Spensers V. Kimbals (1895–1985), 12-tais Baznīcas prezidents, mācīja: 

„Ja cilvēks gaida kaut ko iespaidīgu, viņš var nepamanīt no debesīm atklātās saziņas 
pastāvīgo plūsmu.” 3

ATSAUCES
 1. Ričards G. Skots „Using the Supernal Gift of Prayer”, Liahona, 2007. g. maijs, 8. lpp.
 2. Henrijs B. Airings „Prayer”, Liahona, 2002. g. janv., 18. lpp.
 3. Teachings of Presidents of the Church: Spencer W. Kimball (2006), 241. lpp.

PRAVIETIS 
LIECINA
„Mormona 
Grāmata ir 
Dieva vārds. 
Mēs jūs aicinām 

lasīt šo brīnišķīgo pierakstu. Tā 
ir ievērības cienīgākā grāmata 
mūsdienās. Lasiet to uzmanīgi 
un ar lūgšanu, un, to darot, 
Dievs jums sniegs liecību par tās 
patiesumu, kā apsolījis Moronijs 
(skat. Moronija 10:4).”
Prezidents Hovards V. Hanters (1907–
1995), The Teachings of Howard W. 
Hunter, red. Klaids Dž. Viljamss (1997), 
54. lpp.

PRAVIETIS 
LIECINA
„Es esmu 
saņēmis no Tā 
Kunga ļoti spē-
cīgu atklāsmi 

par [Atjaunošanas patiesumu, 
tostarp Mormona Grāmatu]. 
Šī izpausme bija spēcīgi mani 
pārņēmusi stundām ilgi; un, 
lai kas atgadītos manā dzīvē, 
šīs pilnīgās zināšanas paliks 
ar mani, kamēr vien man būs 
atmiņa.”
Prezidents Lorenco Snovs (1814–1901), 
Conference Report, 1900. g. okt., 61. lpp.
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KĀ ES ZINU

Lai arī es tiku kristīts deviņu gadu vecumā, mana  
ģimene nebija aktīva Baznīcā. Taču, kad man bija  

13 gadi, misionāri mani aicināja apmeklēt baznīcu un 
es to apmeklēju. Es apmeklēju arī semināru. Studiju 
kurss bija Mācība un Derības, kas man likās mulsinošs. 
Sevišķas grūtības man bija saistībā ar Džozefu Smitu 
un Mormona Grāmatu. Es vēlējos atrast Dievu, taču es 
nebiju pārliecināts, kādā veidā vai kur.

Laika gaitā es daudz domāju par sarunām ar misi-
onāriem. Es domāju par semināru. Es domāju par saru-
nām, kas man bija ar citu kristīgo ticību piederīgajiem. 
Reizēm es lūdzu Dievu, lai zinātu, kas ir pareizi, taču tā 
vairāk bija kā pārejoša doma, nevis patiess jautājums. 
Tad kādu vakaru es nolēmu lūgt ar „patiesu nolūku”.

Es Debesu Tēvam teicu, ka es vēlos iepazīt Viņu un 
būt Viņa patiesajā Baznīcā. Es apsolīju: „Ja Tu man 

Dievs ir apsolījis, ka tu uzzināsi
Ja tu patiešām vēlies uzzināt, tu uzzināsi, 

ka Mormona Grāmata ir patiesa. Šīs zināšanas 
Dievs ir apsolījis visiem godīgiem patiesības 
meklētājiem, un Viņš ir „patiesības Dievs un 
[nevar] melot” (Etera 3:12).

Alma, vēl viens Mormona Grāmatas pra
vietis, mācīja savam dēlam, ka Dievs ir apso
lījis, ka Viņš „saglabās [šo grāmatu] gudram 
nodomam Viņā, lai Viņš varētu parādīt Savu 
spēku nākamajām paaudzēm. Un tad lūk, 
vienu nodomu Viņš ir piepildījis, patiesi ar 
daudzu tūkstošu . . . atjaunošanu patiesības 
atziņā; un tanīs Viņš ir parādījis Savu spēku, 
un arī turpmāk Viņš rādīs Savu spēku nāka
majām paaudzēm tanīs; tādēļ [šī grāmata tiks 
saglabāta]” (Almas 37:18–19).

Tas pats pārliecinošais spēks ir atrodams  

šodien šajā unikālajā Svēto Rakstu sējumā,  
un Tas Kungs liks sajust šo spēku ikvienam, 
kurš patiesi vēlas uzzināt. To es varu teikt  
ar pārliecību, atskatoties uz to laiku, kad  
es mācījos par Baznīcu. Šodien, pateicoties 
Mormona Grāmatas pārliecinošajam spēkam, 
es liecinu, ka Mormona Grāmata ir Dieva 
vārds, ka tā māca, ka Jēzus ir Kristus, svētais 
Mesija. Šī grāmata ir taustāms pierādījums 
tam, ka Viņa evaņģēlija Atjaunošana ir noti
kusi un ka Džozefs Smits ir Dieva pravietis.

Ja tu esi starp tiem, kuri patiesi meklē 
patiesību, Tas Kungs ir apsolījis, ka Tu to 
uzzināsi. Tu vari uzzināt, klausoties grāmatas 
mācības, lasot grāmatu, darot to, ko grāmata 
māca, lūdzot Dievu, lai uzzinātu par tās patie
sumu, vai arī darot vienlaicīgi vairākas no šīm 
darbībām. Galvenais ir tas, ka tu uzzināsi. ◼

ļausi uzzināt, vai Džozefs Smits ir patiess pravietis un 
vai Mormona Grāmata ir patiesa, es darīšu jebko, ko 
Tu vēlies. Ja Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca ir 
patiesa Baznīca, es tai sekošu un nekad to neatstāšu.”

Es nesaņēmu nekādu iespaidīgu izpausmi, taču 
es sajutu mieru un devos gulēt. Pēc vairākām stun-
dām es pamodos ar skaidru domu: „Džozefs Smits 
ir patiess pravietis un Mormona Grāmata ir patiesa.” 
Šo domu pavadīja neaprakstāms miers. Es vēlreiz aiz-
migu un vēlāk pamodos ar tieši tām pašām domām 
un sajūtām.

Kopš tās reizes es nekad neesmu apšaubījis to, 
ka Džozefs Smits ir patiess pravietis. Es zinu, ka šis ir 
Glābēja darbs un ka Debesu Tēvs atbildēs uz mūsu 
sirsnīgajiem lūgumiem.
Rodolfo Armando Peres Bonilla, Salvadora



Mormona Grāmata pauž patiesību mūsdienu pasaulē.  
Lai tā sniedz gaismu un patiesību tavā dzīvē!  

(Skat. Moronija 10:27)
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 „Mans vectēvs mēdza teikt: „Ja mēs vēlamies kaut 
ko sasniegt, mums ir jāiemācās lasīt,” saka 
Eduardo Kontrerass. „Manam vectēvam bija 

taisnība.”
Tomēr Eduardo ceļš līdz lasīšanai bija garš. Uzaudzis 

Kordovā, Argentīnā, piecu bērnu ģimenē, kurus audzināja 
viņa — par atraitni kļuvusī — māte, viņš skolu pameta 
astoņu gadu vecumā un devās strādāt, lai palīdzētu uzturēt 
savu ģimeni.

„Mēs bijām ļoti nabadzīgi,” viņš atminas. Lai palīdzētu 
izdzīvot, Eduardo spodrināja kurpes, mizoja kartupeļus, 
pārdeva avīzes un veica arī citus pagaidu darbus līdz tam, 
kad atrada pilnlaika darbu pilsētas valdībā.

Pēc vairākiem gadiem Eduardo apprecējās un izveidoja 
pats savu ģimeni. Laikā, kad viņa pieci bērni sāka atstāt 
mājas, viņš joprojām neprata lasīt un viņam bija mazas 
izredzes jebkad to iemācīties. Tas kādu dienu mainījās, 
kad viņš aizdzina vairākus vietējos zēnus, kuri viņa māju 
priekšā ķircināja divus Pēdējo dienu svēto misionārus. 
Viņš ieaicināja misionārus, un nepagāja ne ilgs laiks, kad 

 Uguns 
liesma 

Tajā dienā, kad viņš iemācījās 
lasīt, Eduardo ieguva liecību par 
Mormona Grāmatu un tās spēku.

viņš ar savu sievu Mariju sāka piedalīties pārrunās.
„Man bija grūti saprast, ko viņi teica, jo viņi slikti runāja 

spāniski,” Eduardo atceras, „taču viņi man rādīja brošūru ar 
attēliem, kuros bija redzams Glābējs un pravietis Džozefs 
Smits Svētbirzī. Es domāju, ka attēli, ko viņi mums rādīja, 
un tas, ko viņi mums mācīja, bija brīnišķīgi.”

Drīz vien šos misionārus aizstāja citi, tostarp viens, kuram 
spāņu valoda bija dzimtā valoda. Eduardo un Mariju, kuri 
pirms dažiem gadiem bija zaudējuši meitiņu zīdaiņa ve
cumā, aizkustināja Baznīcas filma Ģimenes ir mūžīgas. Drīz 
vien viņi, kā arī viņu jaunākais dēls Osvaldo tika kristīti.

Līdz ar Eduardo kristībām 1987. gadā, viņam radās vēlme 
stiprināt savu liecību, lasot Mormona Grāmatu. „Kā lai es 
iemācos lasīt?” viņš jautāja savai sievai. Marija ieteica viņam 
aplūkot burtus, likt tos kopā savā prātā, censties izburtot 
vārdus un tad mēģināt lasīt balsī. Viņa iedrošināja viņu, ka 
trenējoties viņš galu galā iemācīsies lasīt.

Eduardo, kuram toreiz bija 45 gadi, zināja daudzu burtu 
skaņas, taču viņš nebija mēģinājis lasīt kopš mācību pār
traukšanas — gandrīz pirms četrdesmit gadiem.

Maikls R. Moriss
Baznīcas žurnāli

Eduardo Kontrerasam, kurš attēlā redzams kopā ar savu 
sievu Mariju, Mormona Grāmata bija durvis uz lasīt un rakstīt 
prasmi. „Katru reizi, kad es to lasu, es sajūtu Garu,” viņš saka.
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Es jutu sirdi degam
Kādā karstā vasaras dienā Eduardo, lūdzot savā sirdī, 

apsēdās kādā ēnainā vietā savas mājas pagalmā. „Tur,” viņš 
saka, „es nolēmu pamēģināt.”

Marija saka, ka viņa nekad nebūtu iedomājusies to, 
kas notika tālāk. Darbojoties virtuvē, viņa laiku pa laikam 
klausījās, kā Eduardo mēģināja izrunāt burtus un vārdus. 
„Pēkšņi es dzirdēju viņu runājam ātri,” viņa saka. „Es ie
klausījos un sapratu, ka viņš lasa — tekoši. Nebija pagā
jusi pat pusstunda, un viņš jau lasīja!

Eduardo bija tik ļoti iegrimis savos centienos, ka 
nemaz nepatvēra, ka lasa. Taču, kad viņš lasīja, viņš 
atminas, ka sajuta „sirdi degam”. Būdams izbiedēts un 
pārsteigts, Eduardo sauca savu sievu: „Mīļā, kas ar mani 
notiek?”

„Tas ir Tā Kunga Gars,” Marija atbildēja. „Tu tekoši lasi!”
Atceroties šo pieredzi, Marija saka: „Tas ir kaut kas, ko 

mēs nekad nevarētu noliegt.”
Eduardo piebilst: „Tajā dienā, kad es iemācījos lasīt, es 

ieguvu liecību par Mormona Grāmatu un tās spēku.”
Kopš tās dienas Eduardo sāka celties plkst. 4:00 no rīta, 

lai pirms došanās uz darbu lasītu Mormona Grāmatu. Pēc 
tam viņš izlasīja Mācību un Derības un tad — Bībeli. Tagad 
Kontrerasu ģimenes mājās ir plaša bibliotēka, kaut arī pirms 
1987. gada bija atrodamas tikai dažas grāmatas.

Pieaugot Eduardo un Marijas zināšanām par evaņģēliju, 
stiprinājās arī viņu liecības. Kad 2001. gadā satiksmes nega
dījumā nomira viņu dēls Osvaldo, šo zaudējumu pārvarēt 
palīdzēja viņu liecības — kā arī viņu spēcīgā garīgā piere
dze Buenosairesas Argentīnas Templī, kur viņi un Osvaldo 
tika saistīti.

„Iespējams, ka daži vecāki sajuktu prātā,” saka Eduardo, 
„taču mēs izjutām mieru, kas vēstīja: „Ar jūsu dēlu viss ir kār
tībā.” Protams, mēs raudājām. Viņš bija labs dēls, un mums 
viņa pietrūkst. Taču mēs esam saistīti templī, un mēs zinām, 
kur viņš ir.”

Lasīt un rakstīt prasmes gaisma
Pateicoties kādam savas bīskapijas loceklim,  

Eduardo iemācījās arī rakstīt. „Pirms tam,” viņš  
saka, „es pat nemācēju uzrakstīt savu vārdu.”

Apgūstot lasīt un rakstīt prasmi, Eduardo saprata  
sava vectēva vārdu patiesumu.

„Mēs esam šeit uz Zemes, lai mēs katru dienu varētu 
nedaudz pilnveidoties,” viņš saka. Viņš piebilst, ka, ie
mācoties lasīt un rakstīt, viņš ir parādījis saviem bērniem 
un mazbērniem, ka nekad nav par vēlu mācīties, pilnvei
doties un kļūt tādiem, kādus mūs vēlas redzēt Dievs. 
„Pateicoties tam, ka es varu lasīt, es katru dienu iemācos 
ko jaunu,” viņš saka.

Tagad brālis Kontrerass var izlasīt jebko, ko viņš vēlas 
lasīt, tostarp avīzes, ko viņš kādreiz bērnībā pārdeva, bū
dams analfabēts. Viņa mīļākās grāmatas joprojām ir Svētie 
Raksti, sevišķi Mormona Grāmata. Viņš to ir izlasījis asto
ņas reizes.

„Man Mormona Grāmata bija kā durvis,” viņš saka,  
joprojām paužot pateicību par to, kā lasīt un rakstīt 
prasme, un evaņģēlijs ir izmainījis viņa dzīvi. „Mormona 
Grāmata man nozīmēja visu. Tā man ir viss. Katru reizi, 
kad es to lasu, es sajūtu Garu.” ◼

IEDVESMAS UN 
SPĒKA AVOTS
„Ko Mormona Grāmata no-

zīmē tev? Vai tā ir bijusi iedvesmas un spēka 
avots tavā dzīvē? Vai tā būs arī turpmāk?

„Ja tu vēl neesi dzēris no šī tīrā patiesības 
avota, es no visas sirds tagad iesaku tev to 
darīt. Nepieļauj, lai Mormona Grāmatas 
pastāvīga studēšana kļūtu par vienu no 
lietām, ko tu grasies darīt, bet nekad īsti 
neizdari. Sāc jau šodien!”
Elders Ričards G. Skots no Divpadsmit apustuļu kvoruma 
„The Power of the Book of Mormon in My Life”, Ensign, 
1984. g. okt., 11. lpp.
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KUR LAI  
ES ATRODU 
ATBILDES?

Kad man bija 21 gads, Pēdējo Dienu 
Svēto Jēzus Kristus Baznīcas mi

sionāri mācīja angļu valodu Krievijas 
reģionā, kur es dzīvoju. Sākumā es 
apmeklēju tikai angļu valodas nodarbī
bas, bet drīz vien es sāku uzkavēties, lai 
uzklausītu garīgās domas, kurās elderi 
dalījās pēc nodarbības, kā arī lai viņiem 
uzdotu jautājumus. 

Es biju audzināta savā valstī domi
nējošās reliģijas garā, taču man bija 
daudz neatbildētu jautājumu par to. 
Misionāriem un viņu Baznīcas locek
ļiem bija atbildes uz jautājumiem, uz 
kuriem iepriekš neviens nebija spējis 
sniegt atbildes, kas mani apmierinātu.

Pēc kādas angļu valodas nodar
bības es jutos sevišķi drosmīga un 
palūdzu misionāriem viņu grāmatas 
— Mormona Grāmatas — eksem
plāru. Taču, kad es pārnācu mājās,  
es to nelasīju, tikai noliku uz plaukta.

Tomēr tā tur neatradās ilgi. Es biju 
dzirdējusi Baznīcas locekļus, kuri 
apmeklēja angļu valodas nodarbī
bas, sakām, ka Rakstos ir risinājumi 
problēmām. Tādēļ, kad es saskāros 
ar personīgiem izaicinājumiem vai 
problēmām, es paņēmu no plaukta 
Mormona Grāmatu un sāku to lasīt. 
Es vienmēr atradu atbildes — tādas 
atbildes, kas man pavēstīja, kas tieši 
man ir jāzina.

Tajā laikā es sāku sajust, ka bez  
Baznīcas es nevarētu dzīvot. Es 

vēlējos tajā atrasties. Es jutu, ka tā bija 
vieta, kur man vajadzēja būt.

Tomēr es vēlējos būt pārliecināta 
un saņemt atbildi no Dieva. Prob
lēma bija tāda, ka es kopā ar savu 
saimnieci, gados vecu sievieti, dzīvoju 
mazā vienistabas dzīvoklī, un tajā 
nebija noslēgtas vietas, kur es varētu 
lūgt. Taču kādu vakaru es klusībā 
ieslīdēju virtuvē — nedaudz nošķir
tākā mūsu mājokļa daļā — un vaicāju 
Debesu Tēvam, vai Baznīca ir patiesa. 
Atbildē es saņēmu tik spēcīgu sajūtu, 

ka es zināju, ko man vajadzēja darīt.
Drīz vien es tiku kristīta, un laiks, 

kopš es esmu Baznīcas locekle, ir bijis 
laimīgākais manā dzīvē. Tur, kur man 
agrāk bija jautājumi, tagad man ir atbil
des. Kur es agrāk jutos iztukšota, tagad 
es jūtos piepildīta.

Es esmu pateicīga, ka Debesu Tēvs 
nav atstājis mūs bez atbildēm. Es zinu, 
ka Viņš mūs uzrunās — gan caur lūg
šanu, gan caur Svētajiem Rakstiem. ◼

Olga Ovčarenko, Sverdlovskas  
apgabals, Krievija BJ
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Kādu vakaru es klusībā ieslīdēju virtuvē — nedaudz nošķirtākā mūsu mājokļa 
daļā — un vaicāju Debesu Tēvam, vai Baznīca ir patiesa.
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ES JUTU  
SIRDI DEGAM
Es uzaugu, apmeklējot Svētdienas  

skolu kādā baznīcā, kas bija  
blakus manām bērnības mājām  
Mičiganā, ASV. Man bija brīnišķīga 
skolotāja, kura mani piepildīja ar 
mīlestību pret Jēzu Kristu.

Katru nedēļu viņa izdalīja kartītes, 
kurās bija ilustrēti notikumi no Glābēja 
laicīgās kalpošanas, tai skaitā, principi, 
ko Viņš mācīja, un brīnumi, ko Viņš 
veica. Katru nedēļu es ielīmēju šīs kar
tītes savā albumā un pārlasīju Bībeles 
stāstus. Kļūstot vecākai, es turpināju 
studēt Jaunās Derības evaņģēlijus.

Pēc vairākiem gadiem, 1968. gada 
vasarā, kāda ģimenes locekles mājas 
apmeklēja Pēdējo Dienu Svēto Jēzus 
Kristus Baznīcas misionāri. Viņa no
raidīja elderu aicinājumu mācīties par 
Baznīcu, taču atsūtīja viņus uz manām 
mājām.

Mūsu pirmajā tikšanās reizē misi
onāri man mācīja, ka ir notikusi atkri
šana no Baznīcas, ko izveidoja Jēzus 
Kristus (skat. 2. tesaloniķiešiem 2:3). 
Tas, ko viņi man mācīja, sakrita ar 
manām personīgajām studijām, tādēļ, 
kad viņi jautāja, vai viņi varētu vēlreiz 
mani apmeklēt, es piekritu.

Nākamās tikšanās laikā man bija 
saraksts ar jautājumiem. Vai Pēdējo 
dienu svētie kristī ar iegremdēšanu? 
Vai viņi tic priesterības pilnvarām? 
Vai viņi tic slimo dziedināšanai? Viņu 
atbildes sakrita ar to, ko es biju stu
dējusi Jaunajā Derībā. Tajā tikšanās 
reizē viņi man atstāja grāmatu, kas, 

Debesu Tēvam palīdzību, un Viņš 
palīdzēja. Pēc tam, kad mans vīrs bija 
noklausījies misionāru pārrunas, viņš 
man atļāva kristīties.

Cik gan pateicīga es esmu mīlo
šajam Debesu Tēvam par šo vērtīgo 
un spēcīgo pieredzi, kas man bija kā 
jaunai mātei, lasot Mormona Grāmatu! 
Tā mani vadīja pie Jēzus Kristus atjau
notā evaņģēlija. Rezultātā Svētā Gara 
ietekme, ko es sajutu tajās 1968. gada 
naktīs, tagad man ir pastāvīga dāvana 
— kaut kas, kas mani ir vadījis vairāk 
nekā 40 gadus, kopš es esmu Baznī
cas locekle. ◼
Klaudija Viljamsa, Florida, ASV

kā viņi teica, liecina par Jēzu Kristu.
Es uzliku grāmatu uz televizora un 

devos gulēt. Taču nakts vidū mani 
pamodināja spēcīga sajūta, ko es vē
lāk atpazinu kā Svēto Garu. Es sajutu 
iedvesmu sākt lasīt, tādēļ es pusotru 
stundu lasīju, pirms devos gulēt. Pēc 
neilga laika es pamodos ar to pašu 
sajūtu, tādēļ turpināju vēl lasīt.

Tas turpinājās arī nākamās divas 
naktis. Man patika tas, ko es lasīju, 
un es atzinu, ka Mormona Grāmata 
liecina par Jēzu Kristu.

Es nolēmu lūgt Dievu pēc vadī
bas. Pirmo reizi, kopš es biju maza 
meitene, nometos ceļos, lai lūgtu. Es 
lūdzu Debesu Tēvam, lai Viņš man 
palīdzētu zināt, ko darīt ar uguni, ko 
es jutu savā sirdī. Kad es pabeidzu 
savu lūgšanu, es sajutu iedvesmu pār
lasīt aprakstu par lamaniešu pievēr
šanu 3. Nefija 9. nodaļā. Es izlasīju, ka 
viņi „tapa kristīti ar uguni un ar Svēto 
Garu, un neapzinājās to” (20. pants).

Mani uzrunāja frāze „neapzinā
jās to”. Manā prātā ienāca doma: 
„Jēzus Kristus Baznīca patiešām ir 
uz Zemes!” Es ļoti vēlējos runāt ar 
misionāriem par to, ko biju izla
sījusi un ko es tagad zināju. Taču, 
kad viņi atbildēja uz maniem jautā
jumiem un mani aicināja kristīties, 
es viņiem teicu, ka es nevaru. 
Mans vīrs to nesaprastu.

Tomēr, kad es turpināju domāt 
par to pantu, es sapratu, ka tajā 
man bija ietverts skaidrs norā
dījums — upurēt kā ziedojumu 
„salauztu sirdi un nožēlas pilnu 
garu”. Es lūdzu un prasīju savam BJ
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Es uzliku grā-
matu uz tele-
vizora un devos 
gulēt. Taču nakts 
vidū es sajutu 
iedvesmu sākt 
lasīt.
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Kad mūsu jaunākajam bērnam, 
Amandai, bija divi gadi, viņai 

diagnosticēja leikēmiju. Gadījums bija 
smags, un pēc ķīmijterapijas netika 
panākta audzēja remisija. Viņai bija 
jāveic kaulu smadzeņu pārstādīšana.

Kamēr mans vīrs un divi dēli atra
dās mājās Jūtas štatā, mēs ar Amandu 
no septembra līdz janvāra sākumam 
palikām citā štatā. Mums neizdevās 
kopā nosvinēt Ziemassvētkus, taču 
pēc pēdējās apsekošanas mēs atgrie
zāmies mājās.

Kad mēs pēc atgriešanās mājās 
devāmies pirmajā vizītē uz slimnīcu, 
lai veiktu pārbaudes, ārsti atkal at
rada leikēmijas šūnas Amandas asi
nīs. Pārstādīšana nebija izdevusies. 
To uzzinot, es jutos pilnīgi satriekta. 
Mūsu ģimene bija piedzīvojusi daudz 
uztraukumu, darba, nošķirtības un 

vajadzīgs augšāmcelšanās spēks. . . .
Ak, cik liela ir mūsu Dieva labes

tība, Dieva, kas sagatavo ceļu mūsu 
izglābšanai no šī drausmīgā bries
moņa ķetnām, jā, no šī briesmoņa, 
nāves . . .

Un Viņš nāk pasaulē, lai Viņš va
rētu izglābt visus cilvēkus, ja viņi pa
klausīs Viņa balsij; jo lūk, Viņš izcieš 
sāpes par visiem cilvēkiem; jā, katras 
dzīvas radības sāpes, gan vīriešu, gan 
sieviešu un bērnu, kuri pieder Ādama 
ģimenei.

Un Viņš tās izcieš, lai visi cilvēki 
varētu augšāmcelties, lai visi varētu 
stāvēt Viņa priekšā tai lielajā un  
tiesas dienā” (2. Nefija 9:3–4, 6,  
10, 21–22).

Kad es lasīju šos vārdus, telpu 
piepildīja Svētais Gars. Es jutu, ka 
mans Debesu Tēvs zina, ka es to biju 
uzzinājusi tajā dienā. Es jutu, ka pra
vieša Jēkaba vārdi, kas bija rakstīti 
vairāk nekā pirms 2000 gadiem, bija 
uzrakstīti man tai dienai un tie nāca 
tieši no Glābēja. Viņš zināja sāpes un 
bēdas, ko es izjutu, uzzinot, ka mana 
meita nomirs. Un Viņš bija klāt, lai 
mierinātu manu ģimeni ar apsolījumu, 
ka Viņš ir sagatavojis ceļu un ka kādu 
dienu, pateicoties Augšāmcelšanās 
spēkam, „savā miesā mēs redzēsim 
Dievu”.

Amanda nodzīvoja gandrīz vienu 
gadu, taču es nekad neesmu aizmir
susi Mormona Grāmatas vārdus, kas 
mani uzrunāja manās grūtībās, un Tas 
Kungs man deva cerību, mierinājumu 
un izpratni par Viņa plānu. ◼
Džīna Bērda, Jūta, ASV

grūtu brīžu. Tagad mums vienalga bija 
jāzaudē sava meita.

Tajā pēcpusdienā es atgriezos  
mājās pie saviem diviem dēliem. 
Kamēr mēs gaidījām manu vīru at
griežamies no darba, mēs paņēmām 
savas Mormona Grāmatas un sākām 
lasīt. Mēs bijām 2. Nefija 9. nodaļā. 
Lasot mani uzrunāja šie vārdi:

„Es runāju uz jums šos vārdus, lai jūs 
varētu priecāties un pacelt savas galvas 
uz visiem laikiem to svētību dēļ, ko 
Dievs Tas Kungs dāvās jūsu bērniem. 

Jo es zinu, ka jūs esat daudz meklē
juši, daudzi no jums, lai zinātu to, kam 
jānāk; tāpēc es zinu, ka jūs zināt, ka 
mūsu miesai ir jānīkst un jāmirst; tomēr 
savā miesā mēs redzēsim Dievu. . . .

Jo, kā nāve ir nākusi pār visiem 
cilvēkiem, lai piepildītu diženā  
Radītāja žēlsirdīgo ieceri, tā ir 

Kad es lasīju, 
telpu piepil-
dīja Svētais 
Gars. Es jutu, 
ka mans 
Debesu Tēvs 
zina, ka es to 
biju uzzi-
nājusi tajā 
dienā.

MORMONA GRĀMATA  
UZRUNĀJA MANI
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ES PĀRBAUDĪJU 
MORONIJA 
APSOLĪJUMU

Pirms dažiem gadiem es biju kāda 
drauga mājās, kur es satiku divus 

labi ģērbtus jaunus vīriešus, kuri stādī
jās priekšā kā Pēdējo dienu svēto misi
onāri. Es nodomāju, ka tas ir savādi, ka 
viņi ir no tālienes atbraukuši uz Itāliju, 
lai pievērstu ticībai cilvēkus, kuri jau 
ticēja Glābējam.

Vēlāk es viņiem palūdzu atnākt uz 
savām mājām. „Ja jūs vēlaties, jūs va
rat atnākt pie manis, lai apmainītos ar 
kultūras vērtībām,” es teicu. „Taču es 
nedomāju, ka es mainīšu savu ticību.”

Kad mēs nākamajā vakarā tikā
mies, misionāri stāstīja par Mormona 
Grāmatu. Man likās, ka tas ir savādi, 
ka es nekad iepriekš par to nebiju 
dzirdējis. Es aicināju viņus atkal, taču 
pēc otrās tikšanās mana sieva Anna 
Marija nolēma, ka viņi ir traki, un 
mūsu pārrunu laikā devās prom no 
mājām. Arī man misionāri likās ne
daudz neparasti, taču es ļoti gribēju 
zināt, ko viņi vēlas teikt, un turpināju 
tikties ar viņiem.

Kādu vakaru, kad mājās ieradās 
Anna Marija, viņa dzirdēja, ka mēs 
runājām par mūžīgo laulību. Tas viņu 
ļoti ieinteresēja, un mēs nolēmām, ka 
mēs atkal sāksim klausīties pārrunas 
kopā. Viņa daudz zināja par Rakstiem 
un viņai vienmēr bija garš saraksts ar 
jautājumiem. Uz dažiem jautājumiem 
elderi atbildēja uzreiz, taču, lai atbil
dētu uz citiem, viņiem bija jādodas uz 

mājām un jāstudē. Katru nedēļu — bez 
izņēmuma — viņi atgriezās ar atbildēm, 
un katru nedēļu Annai Marijai bija jauns 
saraksts ar jautājumiem.

Neilgi pēc tam, kad mēs bijām 
beiguši pārrunas, Anna Marija mani 
pārsteidza, lūdzot man atļauju kristī
ties. Es viņai teicu, ka man nav nekādu 
iebildumu, ja viņa ir patiesi pievērsta. 
1995. gada 5. martā es apmeklēju viņas 
kristības, dievkalpojuma laikā baudot 
brīnišķīgu sajūtu.

Es turpināju daudz lasīt par Baznīcu, 
un misionāri turpināja mani iedrošināt. 
Galu galā es nolēmu pārbaudīt Moronija 
solījumu (skat. Moronija 10:4–5). Es vē
lējos zināt, vai Mormona Grāmata ir no 
Dieva vai arī tas ir tikai smalks romāns.

Kādu dienu 1995. gada jūnijā, kad 
es biju viens pats mājās, es nometos 
ceļos pie savas gultas un lūdzu De
besu Tēvu: „Vai Mormona Grāmata ir 
patiesa, un, ja tā ir, kad man vajadzētu 
kristīties?” Pēkšņi es sajutu savā sirdī 

un savā prātā skaidru balsi, kas man 
teica: „Mormona Grāmata ir patiesa.” 
Tad es skaidri sajutu, ka jākristās. Pēc 
nedēļas es lūdzu vēlreiz un saņēmu 
to pašu atbildi. Mana sirds bija prieka 
pilna. Tagad es zināju, ka Dievs ir 
runājis ar mani — Mormona Grāmata 
bija Dieva iedvesmota un Džozefs 
Smits bija patiess pravietis.

Beidzot, 1995. gada 17. septembrī, 
pusotru gadu pēc tam, kad es sāku 
tikties ar misionāriem, es iegāju kris
tīšanās ūdeņos. Neilgi pēc tam mūsu 
meita Aba Čiara sāka interesēties par 
Baznīcu un arī tika kristīta. 1997. gada 
janvārī mūsu ģimene tika saistīta Ber
nes Šveices Templī.

Mēs zinām, ka šī ir patiesa Baznīca, 
ko vada Jēzus Kristus caur pravieti un 
priesterību. Mēs esam pateicīgi Tam 
Kungam par Viņa mīlestību, par to, ka 
Viņš vadīja mūs pie misionāriem un 
par savām evaņģēlija zināšanām. ◼
Frančesko Ferraresi, Lombardi, Itālija

Es lūdzu Debesu Tēvu: „Vai Mormona Grāmata ir patiesa, un, ja tā ir, kad man 
vajadzētu kristīties?”
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K ad Mormona  
Grāmatas pravietis 
Alma uzticēja savu 

ļaužu pierakstus savam 
dēlam Helamanam, viņš 
deva viņam norādījumu, ka 
Svētie Raksti tiek saglabāti 
„ar gudru nodomu” (Almas 
37:12). Par pierakstiem viņš 
teica: „Tām ir jātiek sagla
bātām un nodotām no vie
nas paaudzes otrā, . . . līdz 
tās nonāks līdz katrai tautai, 
ciltij, valodai un tautībai” 
(Almas 37:4).

Šos pierakstus 1827. gadā 
saņēma Džozefs Smits, un 
līdz 1829. gadam ar Dieva 
dāvanu un spēku viņš bija 
pabeidzis to tulkošanu 
angļu valodā. 1830. gadā 
iespiestā grāmata bija spē
cīgs misionāru līdzeklis, lai 
pārliecinātu lasītājus par 
Jēzus Kristus evaņģēlija 
patiesumu. Taču, kad tika 
iespiesti pirmie 5000 eksem
plāru, Mormona Grāmatas 

sūtīšana „katrai tautai, ciltij, 
valodai un tautībai” varēja 
likties tāls mērķis.

Tomēr 1833. gadā Tas 
Kungs no jauna apstiprināja 
šo pravietojumu Džoze
fam Smitam, pareģojot 
dienu, kad „katrs cilvēks 
dzirdēs evaņģēlija pilnību 
savā mēlē un savā valodā” 
(M&D 90:11). Mormona 
Grāmatai, kas „satur . . . 
Jēzus Kristus evaņģēlija pil
nību” (M&D 20:9), ir nozī
mīga loma šī pravietojuma 
piepildīšanā.

Deviņpadsmitā gad
simta vidū misionāri slu
dināja evaņģēliju Eiropā. 
1851. gadā Mormona  
Grāmata tika iespiesta 
dāņu valodā, 1852. gadā tā 
tika iespiesta franču, vācu, 
itāļu un velsiešu valodā. 
Šodien Mormona Grāmata 
ir pieejama 82 valodās, 
un atsevišķas nodaļas ir 
pieejamas vēl 25 valodās. 

Katrai valodai  
un tautībai

Tulkošanas un misionāru 
darbam virzoties uz 
priekšu, pravietojums, 
ka visi cilvēki dzirdēs 
evaņģēliju savā valodā, ar 
katru gadu tuvojas savam 
piepildījumam.

Tulkošanas darbs
Mormona Grāmatas tul

košanas process no angļu 
valodas kādā jaunā valodā 
dažkārt var ilgt vairākus 
gadus. Šis process sākas 
vienīgi tad, kad projektu 
ir apstiprinājis Augstākais 
Prezidijs un Divpadsmit 
apustuļu kvorums un kad ir 
pietiekami daudz Baznīcas 
locekļu, kuriem attiecīgā 

valoda ir dzimtā un kuri 
varētu kalpot par tulkotā
jiem. Tulkotājiem un ko
rektoriem tiek dotas rūpīgi 
izstrādātas vadlīnijas, un 
viņiem tulkošanas procesā 
tiek norādīts centīgi meklēt 
Gara vadību. Pēc tam, kad 
tulkojums ir pabeigts, to 
pārlasa Baznīcas izraudzīti 
pārstāvji atsevišķā pārbau
des procesā.

Kad grāmata ir iespiesta, 
Baznīcas locekļi jauno 
izdevumu var pasūtīt Ma
teriālu sadales pakalpo
jumu centros. Daudziem 
Baznīcas locekļiem pirms 
grāmatas iztulkošanas bija 
tikai atsevišķas Mormona 
grāmatas nodaļas viņu 
dzimtajā valodā vai, atse
višķos gadījumos, — tikai 
misionāru liecības.

Mormona Grāmata  
un misionāru darbs

Kad kāds ģeogrāfisks 
reģions pirmo reizi tiek 
atvērts misionāru darbam, 
nozīmīgu izaicinājumu var 
sagādāt valodas barjera. 
Bez iespiestiem Baznīcas 
materiāliem kāda reģi
ona attiecīgajā valodā, 
misionāriem ir jāapgūst šī 
valoda un ar Garu jāsniedz 
liecība. Dažās pasaules 
daļās daudzi cilvēki runā 
divās valodās, un misionāri 

Lija Maklanahana
Baznīcas žurnāli

Mormona Grāmatas pir
majā izdevumā bija 5000 
eksemplāru.
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PRAVIETIS LIECINA
„Es nespēju saprast, kā 
kāds saprātīgs cilvēks 
varētu domāt, ka kāds 
bez Tā Kunga palīdzības 
varētu radīt Mormona 
Grāmatu, kas mums 
tagad ir pieejama vairāk 
nekā simts gadu un kas 
ir izturējusi pārbaudi visā 
šajā laika periodā, kaut arī 
tā ir tikusi izsmieta viena 
un vēlāk cita iemesla dēļ. 
Šodien šī grāmata, ko 
iztulkoja Džozefs Smits 
ar Tā Kunga palīdzību, 
joprojām ir īpaša savā cil-
denumā. Šodien tā mums 
ir vislieliskākais misionārs, 
kas mums ir, lai sludinātu 
šo evaņģēliju; nav nekā, 
kas tai līdzinātos.”
Prezidents Hibers Dž. Grants 
(1856–1945), Gospel Standards, 
apkop. G. Homērs Durams (1941), 
15. lpp.

var iedot viņiem Mormona 
Grāmatu kādā no tām 
valodām. Piemēram, pirms 
Mormona Grāmata tika 
iztulkota mongoļu valodā, 
daudzi Baznīcas locekļi 
Mongolijā to studēja krievu 
valodā.

Taču evaņģēliju katrs 
vislabāk var saprast savā 
dzimtajā valodā, ko cilvēks 
pārzina vislabāk. Eriks 
Gemmels, kurš no 2001. 
līdz 2003. gadam kalpoja 
Slovēnijas Ļubļanas misijā, 
pats pieredzēja pārmai
ņas, kas rodas, ja Baznīcas 
locekļiem un interesentiem 
Mormona Grāmata ir viņu 
dzimtajā valodā. Viņa mi
sijas pirmajos 18 mēnešos 

Mormona Grāmata nebija 
pieejama slovēņu valodā.

Darbs bija grūts. Pirmā 
Baznīcas draudze bija 
izveidota tikai pirms des
mit gadiem. Slovēnija bija 
nesen kā ieguvusi neatka
rību, un tajā pakāpeniski 
mazinājās serbuhorvātu 
valodas ietekme, kas bija 
iepriekšējā valsts valoda. 
Misionāriem bija Mormona 
Grāmatas serbuhorvātu un 
angļu valodā, ko vairums 
jauniešu bija mācījušies 
skolā. Taču lielākoties 
cilvēki atteicās no grāma
tas, jo viņi nespēja saprast 
nevienu no šīm valodām. 
Eriks atceras, ka, snie
dzot cilvēkiem liecību par 

Mormona Grāmatas lie
liskumu un nozīmīgumu, 
sajuties nelaimīgs, jo viņam 
nācās tiem pateikt, ka nav 
grāmatas viņu valodā.

Sešus mēnešus pirms 
Eriks devās mājās, ieradās 
pirmais sūtījums ar Mor
mona Grāmatām slovēņu 
valodā. Draudzē tika 
noturēta sanāksme, kurā 
katrs Baznīcas loceklis un 
misionārs saņēma grāmatas 
eksemplāru. „Bija jūtams 
īpašs gars,” Eriks atceras. 
Viņš ierakstīja savā dienas
grāmatā, kādas bija sajūtas, 
turot rokās šādu vērtīgu, 
ilgi gaidītu grāmatu. „Tas 
bija tā, it kā mēs paši tu
rētu zelta plāksnes,” viņš 

Tulkošanas darbam virzoties 
uz priekšu, Baznīcas locekļi 
visā pasaulē, tostarp Lea 
un Flora Lotričas Slovēnijā, 
priecājas, pirmo reizi turot 
rokās Mormona Grāmatas 
eksemplāru savā dzimtajā 
valodā.ER
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rakstīja. Pēc sanāksmes 
misionāri paņēma atlikušās 
grāmatas, lai tās izmantotu 
misionāru darbā. Eriks 
ar savu pārinieku bija tik 
ļoti saviļņoti, ka tad, kad 
viņi ieradās savā dzīvoklī, 
viņi atvēra kastes, izņēma 
grāmatas un fotogrāfijas ar 
tām, lai atcerētos šo noti
kumu. Viņi ar nepacietību 
gaidīja, lai tajās dalītos ar 
cilvēkiem. Turot Mormona 
Grāmatu savās rokās, mi
sionāri ne vien guva panā
kumus, uzrunājot cilvēkus, 
bet viņiem arī bija iespēja, 
kā no jauna stiprināt mazāk 
aktīvo Baznīcas locekļu 
liecības, kuri gadiem ilgi 
nebija apmeklējuši baznīcu.

Savas misijas pēdē
jos sešos mēnešos Eriks 
redzēja, kā stiprinājās 
slovēņu Baznīcas locekļu 
liecības. „Kad viņi saņēma 

Mormona Grāmatu savā 
dzimtajā valodā,” viņš 
saka, „viņi patiešām to 
izprata. Tā dziļi iespaidoja 
viņus.” Pirms tam runātā
jiem un skolotājiem Baznī
cas sanāksmēs Raksti bija 
jālasa serbuhorvātu va
lodā un kādam bija jātulko 
un jāpaskaidro daži vārdi. 
„Es jutos tā, it kā no citas 
valodas aizgūtie vārdi lika 
mums klibot,” Eriks atmi
nas. Kad Baznīcas locekļi 
sāka lasīt Mormona Grā
matu savā dzimtajā valodā, 
„nekavējoties pieauga viņu 
izpratne par evaņģēliju,” 
saka Eriks.

Savā dzimtajā valodā
Moika Železnikara ir 

viena no Baznīcas lo
ceklēm, kura pievienojās 
Baznīcai Slovēnijā, pirms 
bija pieejama Mormona 

PRAVIETIS LIECINA
„Grāmatā ir spēks, kas 
sāks ieplūst jūsu dzīvē 
tajā brīdī, kad jūs šo 
grāmatu sāksiet nopietni 
studēt. Jūs atradīsiet 
lielāku spēku, lai pretotos 
kārdinājumiem. Jūs atra-
dīsiet spēku, lai izvairītos 
no maldiem. Jūs atradī-
siet spēku, lai turētos uz 
taisnās un šaurās takas.”
Prezidents Ezra Tafts Bensons 
(1899–1994), „The Book of 
Mormon — Keystone of Our Re-
ligion”, Ensign, 1986. g. nov., 4. 
lpp.; skat. arī šī izdevuma 52. lpp.

Grāmata slovēņu valodā. 
Savu liecību par evaņģēliju 
viņa ieguva, klausoties 
misionārus un studējot 
Mormona Grāmatu hor
vātu un angļu valodā. Kad 
bija pabeigts tulkojums 
slovēņu valodā, Moika la
sīja tulkoto tekstu un sajuta 
vārdu spēku savā dzimtajā 
valodā. „Es jutu, ka patie
sība man atveras skaidrā 
vienkāršībā un pilnīgā tī
rībā,” viņa atminas. „Tā bija 
it kā mana Radītāja balss, 
kas mani uzrunāja manā 
dzimtajā valodā — valodā, 
kurā ar mani runāja mana 
māte.”

Līdzīgas sajūtas pie
redz Baznīcas locekļi visā 
pasaulē, kad viņi saņem 
Mormona Grāmatu savā 
dzimtajā valodā. 2003. gadā, 
kad Mormona Grāmata tika 
pārtulkota kekči valodā, 
kurā runā maiju tauta Gva
temalā un Belizā, tulkotāji 
kopā ar vietējo Baznīcas 
locekļu grupu pārlasīja 
tulkojumu. Kāds tulkotājs 
atceras: „Mēs sapulcinājām 
Baznīcas locekļu pionieru 
grupu Senahū lūgšanu 
namā, lai lasītu, un, kad  
mēs pabeidzām katru  
Rakstu vietu, telpā bija 
jūtams godbijīgs klusums. 
Izpratne bija pilnīga, un  
bija spēcīga Gara klātbūtne. 

Kad tulkojums ir pabeigts, 
Baznīcas locekļi, kuriem tā 
ir dzimtā valoda, tiek lūgti 
pārlasīt tekstu. No kreisās: 
Valters Barillass Soto, 
Maiks Peks, Salenija Rūbija 
Kukula Sjerra, Džons 
Bringhursts un Džozefīna 
Kukula Tiula pārlasa Mor
mona Grāmatu kekči va
lodā Kobanā, Gvatemalā.
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PRAVIETIS LIECINA
„[Džozefs Smits] ar Dieva dāvanu 
un spēku pārtulkoja šo grāmatu 
(Mormona Grāmatu) no tās oriģi-
nālās valodas, no gravējumiem, kas 
bija uz zelta plāksnēm, valodā, ko 

mēs tagad lasām šajā grāmatā; un tā satur mūžīgā 
evaņģēlija pilnību. Tā vadīs cilvēkus pie zināšanām 
par patiesību, lai viņi varētu tikt izglābti un atvesti 
atpakaļ Dieva klātbūtnē, un baudītu no Viņa godības 
un mūžīgās dzīves.”
Prezidents Džozefs F. Smits (1838–1918), Teachings of Presidents of the 
Church: Joseph F. Smith (1998), 42. lpp.

PIEEJAMIE FORMĀTI
Mormona Grāmata ir pieejama ne tikai drukātā veidā, 
bet arī citos formātos, pielāgojoties cilvēku dažādajiem 
studēšanas un mācīšanās veidiem.

Interneta un pārnēsājamie izdevumi
Mormona Grāmatu tagad var lasīt internetā  
(scriptures .lds .org) un pārnēsājamās ierīcēs  
(mobile .lds .org). Patlaban tiešsaistē grāmata ir  
pieejama 21 valodā, taču drīzumā tā būs pieejama 
vēl vairāk valodās. Krustenisko norāžu un meklēšanas 
iespējas tiešsaistē ļauj studēt Rakstus savādāk, sniedzot 
jaunas apjausmas.

Audio izdevumi
Patlaban Mormona Grāmatas audio izdevumi ir  
pieejami angļu, japāņu, 
korejiešu, portugāļu un spāņu 
valodā. Šos ierakstus tu vari 
bez maksas lejupielādēt no 
scriptures .lds .org vai iegādā-
ties kompaktdiskus Materiālu 
sadales centros (store .lds .org). 
Atsevišķas nodaļas ir pieejamas arī audiokasetēs — 
kakčikvel, mam, navaho, kvičī un tzotzil valodā. Darbs 
turpinās, lai izveidotu audio izdevumus citās valodās.

Citi izdevumi
Grāmatā Mormona Grāmatas stāsti, kurā ir krāsaini 
attēli un vienkāršots teksts, tiek akcentēts vizuālās 
mācīšanās princips lasītprasmes apguvē. Tās eksemplāri 
ir nodrukāti vairāk nekā 70 valodās. Mormona Grāmatas 
stāsti ir pieejami arī tiešsaistē 
scripturestories .lds .org.
Materiālu sadales pakalpo-
jumu centros ir pieejams 
arī DVD komplekts ameri-
kāņu zīmju valodā, izde-
vums lielajā drukā (angļu, 
portugāļu un spāņu valodā) 
un neredzīgo raksta angļu 
valodas izdevums.

Tā bija svēta pieredze.”
Elvīra Tzī, viena no 

Baznīcas loceklēm, kura 
apmeklēja šo sanāksmi, 
ir pateicīga par Mormona 
Grāmatas tulkojumu kekči 
valodā, jo tā sniegs svētības 
jaunajai paaudzei. Viņa 
saka, ka tulkojums jaunā
kiem Baznīcas locekļiem 
ļaus „iegūt pamatīgu iz
pratni par Tā Kunga vārdu, 
un viņiem būs cieņa pret 
to, ko Tas Kungs pieprasa”.

Baznīcas locekļiem Mor
mona Grāmatas studēšana 
savā dzimtajā valodā ir 
neskaitāmu svētību avots. 
Kad Baznīcas locekļi „ar 
lūgšanu mācās un māca 
no Svētajiem Rakstiem,” ir 
teicis Augstākais Prezidijs, 
„stiprināsies viņu liecības, 
palielināsies viņu zināša
nas, pieaugs viņu mīlestība 
pret ģimeni un citiem cil
vēkiem, palielināsies viņu 
spēja kalpot citiem, un viņi 
saņems lielāku spēku, lai 

pretotos kārdinājumiem 
un aizstāvētu patiesību un 
taisnīgumu.” 1

Mūžīgās svētības
Bagātīgās svētības, ko 

Mormona Grāmata ienes 
to cilvēku dzīvē, kuri to 
studē, radīs spēcīgu vēlēša
nos dalīties šajā grāmatā ar 
citiem cilvēkiem, sekmējot 
pravietojuma piepildīša
nos. Katru gadu, kad Baz
nīcas locekļi un misionāri 
cits pēc cita dalās savās 
liecībās par Jēzu Kristu, 
visā pasaulē tiek izpla
tīti aptuveni četri miljoni 
Mormona Grāmatas ek
semplāru vairāk nekā 100 
valodās. „Gudrais nolūks”, 
par ko senatnē runāja 
Alma, atklājas Mormona 
Grāmatas pieejamībā visā 
pasaulē un katra pievērstā 
cilvēka dzīvē. ◼

ATSAUCE
 1. Augstākā Prezidija vēstule, 

2008. g. 15. okt.AU
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IZPLATĪTI JAUTĀJUMI  
PAR MORMONA GRĀMATU

Kas ir Mormona  
Grāmata, un kādā  
veidā tā līdzinās Bībelei?

Mormona Grāmata ir 
Svēto Rakstu grāmata, kas 
ir līdzīga Bībelei. Tā ir 
vēl viena liecība par Jēzu 
Kristu.1 Bībele galveno
kārt apraksta senās Israēla 
tautas dzīvi un mācības. 
Mormona Grāmata satur 
rakstus, ko sarakstījušas 
vairākas cilvēku grupas, 
kuras ieradās Amerikas 
kontinentā, tajā skaitā, 
ģimene, kas 600. g. pr. Kr. 
atstāja Jeruzālemi. Arī šie 
cilvēki bija cēlušies no Is
raēla nama. Tādējādi Mor
mona Grāmatu sarakstīja 
tās pašas izcelsmes cilvēki, 
taču citās pasaules daļās.

Mormona Grāmata, 

tāpat kā Bībele ir kas  
vairāk par vēsturisku pie
rakstu. Tā satur „Jēzus 
Kristus evaņģēlija pilnību” 
(M&D 20:9): mācības,  
doktrīnas un pravietoju
mus, kas liecina par Dievu 
Tēvu un Viņa Dēlu, Jēzu 
Kristu.

Pravietis Džozefs Smits 
paskaidroja, ka Mormona 
Grāmata „mums vēsta, ka 
mūsu Glābējs pēc Savas 
Augšāmcelšanās parādījās 
šajā [Amerikas] kontinentā, 
ka viņš šeit nodibināja 
Savu evaņģēliju visā tā 
pilnībā, bagātībā, spēkā 
un svētībā; ka viņiem bija 
apustuļi, pravieši, mācītāji, 
skolotāji un evaņģēlisti 
pēc tās pašas kārtības, 
pēc tās pašas priesterības, 

tiem pašiem priekšrak
stiem, dāvanām, spēkiem 
un svētībām, kā tas bija 
austrumu kontinentā; . . . 
ka pēdējam pravietim, kas 
bija viņu vidū, tika pavē
lēts uzrakstīt viņu pravie
tojumu, vēstures un citu 
notikumu aprakstu saīsinā
jumu un noglabāt to zemē, 
un ka tas nāks gaismā un 
tiks apvienots ar Bībeli, lai 
piepildītu Dieva mērķus 
pēdējās dienās.” 2

Baznīcas locekļi studē 
gan Bībeli, gan Mormona 
Grāmatu. Faktiski divi  
no četriem Svētdienas  
skolas mācību gadiem  
tiek veltīti Bībeles studijām. 
(Vairāk par šo tēmu skat.  
šī izdevuma 16., 24. un  
52. lpp.)

Mēs visi sa
skaramies ar 
to, ka draugi, 
ģimenes locekļi, 
patiesi ieinte
resēti vai nai
dīgi noskaņoti 
cilvēki mums 
uzdod jautā
jumus par 
Mormona 
Grāmatu. Šeit 
ir sniegtas da
žas iespējamās 
atbildes.



 2 0 1 1 .  g a d a  o k t o b r i s  77

RO
BE

RT
A 

KE
IS

IJA
 F

O
TO

 IL
US

TR
ĀC

IJA
S

Kas sarakstīja  
Mormona Grāmatu?

Tās galvenie autori bija 
tādi senie pravieši kā Nefijs, 
Jēkabs, Mormons un Mor
mona dēls Moronijs. Mor
mons apkopoja un saīsināja 
praviešu veiktos pierakstus 
par savu vēsturi, pravie
tojumiem un mācībām. 
Viņš pievienoja arī savu 
paša pieredzi. Mormons šo 
pierakstu iegravēja uz kopā 
sastiprinātām metāla lok
snēm, kuras bija zelta krāsā 
un kuras bieži dēvē par 
zelta plāksnēm.

Kad Mormons nomira, 
Moronijs pabeidza pierakstu 
un noglabāja to pakalnā, lai 
saglabātu mūsdienām. 1823. 
gadā Moronijs kā eņģelis 
parādījās Džozefam Smitam 
un parādīja vietu, kur pie
raksts bija noglabāts. Pēc 
četriem gadiem Džozefam 
tika ļauts iegūt pierakstus. 
Viņš „iztulkoja pierakstu ar 
Dieva dāvanu un spēku” no 
senas valodas, kurā tas bija 
sarakstīts, angļu valodā.3 
Pēc tam viņš Mormona Grā
matu publicēja un izplatīja. 
(Vairāk par šo tēmu skat. šī 
izdevuma 22. un 72. lpp.)

Šie vīri ir Mormona 
Grāmatas spēcīgi liecinieki, 
iespējams, vēl jo vairāk 
tāpēc, ka daži no viņiem 
„uz laiku [kļuva] naidīgi 
pret Džozefu,” apgalvo 
elders Džefrijs R. Holands 
no Divpadsmit apustuļu 
kvoruma. Tomēr „līdz pat 
savai nāvei viņi liecināja, ka 
viņi ir redzējuši eņģeli un 
ir turējuši plāksnes”. „Tie 
mums tika parādīti ar Dieva 
un nevis cilvēka spēku,” 
viņi paziņoja. „Tādēļ mēs 
tiešām zinām, ka šis darbs 
ir patiess.” 4

Vai ir kādi fiziski pierā-
dījumi, ka Mormona 
Grāmata ir patiesa?

Lai arī mēs savu ti
cību nebalstām fiziskos 

Kurš vēl 
redzēja 
zelta 
plāksnes?

Kas notika ar oriģinālo  
pierakstu — zelta 
plāksnēm?

Džozefs Smits ieguva 
plāksnes 1827. gada sep
tembrī un paturēja tās līdz 
1829. gada pavasarim. Vēlāk, 
kad 1838. gadā viņš rakstīja 
savas dzīves vēsturi, viņš 
paskaidroja, kas notika ar 
plāksnēm: „Kad, saskaņā ar 
norunu, vēstnesis [Moronijs] 
tās atprasīja, es viņam tās 
atdevu, un tās ir pie viņa līdz 
pat šai dienai, kura ir tūkstoš 
astoņi simti trīsdesmit astotā 
gada otrais maijs” (Džozefs 
Smits — Vēsture 1:60).

Kurš vēl redzēja  
zelta plāksnes?

Bez Džozefa Smita 
plāksnes redzēja un par to 
esamību liecināja vairāki citi 
vīrieši un sievietes. Vienpad
smit vīri, kas ir zināmi kā Trīs 
liecinieki un Astoņi lieci
nieki, pierakstīja savas lie
cības par to, ka viņi redzēja 
plāksnes, un Astoņu lieci
nieku gadījumā — par to, 
ka viņi turēja plāksnes savās 
rokās. Viņu liecības ir iekļau
tas katra Mormona Grāmatas 
eksemplāra sākumā.
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pierādījumos, pastāv 
lingvistiski, vēsturiski un 
arheoloģiski pierādījumi, 
kas apstiprina Mormona 
Grāmatas patiesumu. Pie
mēram, agrāk tika izsmieta 
doma par rakstīšanu uz 
metāla plāksnēm, taču 
pēdējos gados ir atrasti 
vairāki metāla plākšņu 
paraugi ar svētiem uzrak
stiem — daļa no tiem bija 
noglabāti akmens kastēs.

Valodnieki ir ievērojuši 
Mormona Grāmatas vārdus 
un frāzes, kas angļu valodā 
skan neveikli, taču to pil
nīga jēga izprotama ebreju 
un tai radniecīgās valodās, 
ko varēja zināt Mormona 
Grāmatas ļaudis, — valo
dās, ko jaunais Džozefs 
Smits nezināja.

Taču ne šāda veida 

vienmēr ir atklājis un 
vienmēr atklās Savu gribu 
Saviem bērniem uz Ze
mes. Mēs ticam, ka Bībele 
ir Dieva vārds, taču mēs 
neticam, ka tā satur visas 
atklāsmes, ko Dievs ir de
vis vai dos Saviem pravie
šiem. Pat mūsdienās Viņš 
turpina atklāt Savu gribu 
dzīvajiem praviešiem un 
apustuļiem, kas ir Pēdējo 
Dienu Svēto Jēzus Kristus 
Baznīcas pamats (skat. 
Efeziešiem 2:20).

Kad apustulis Jānis 
rakstīja Atklāsmes grāmatu, 
tā nebija pēdējā Bībeles 
grāmata. Vecā un Jaunā 
Derība nebija iesietas 
vienā Rakstu sējumā — 
kas tagad tiek saukts par 
Bībeli — līdz pat m. ē. 
trešajam gadsimtam.

Līdzīgi arī 5. Mozus 
4:2 mums ir teikts neko 
nepielikt Mozus vārdiem. 
Protams, ka šis pants, kas 
atrodas Vecās Derības 
sākumā, nenozīmē, ka 
pārējās Bībeles grāmatas 
ir nederīgas. Ne Mozus, 
ne Jānis nerunāja par 
sējuma, kas tajā laikā vēl 
nepastāvēja, sagrozīšanu 

pierādījumi mūs pārliecina 
par Mormona Grāmatas 
patiesumu. Tas ir ticības 
un personīgās atklāsmes 
jautājums.

Kā lai es uzzinu, ka 
Mormona Grāmata ir 
patiesa?

Vienīgais drošais veids, 
kā cilvēks pats var uzzināt, 
ir ar Svētā Gara spēku. 
Mormona Grāmatas pēdējā 
nodaļā ir dots aicinājums 
ikvienam, kas to lasa, pār
domā un patiesi vēlas zināt, 
vai tā ir patiesa, vaicāt De
besu Tēvam — Jēzus Kris
tus Vārdā. Tie, kuri tā dara, 
ar Svētā Gara spēku zinās, 
ka grāmata ir patiesa (skat. 
Moronija 10:3–5). Miljoniem 
Baznīcas locekļu ir lūguši 
Dievu un ar Svētā Gara lie
cību zina, ka Mormona Grā
mata ir patiesa. (Vairāk par 
šo tēmu skat. šī izdevuma 
4., 60. un 80. lpp.)

Mani mulsina Jāņa atkl. 
22:18–19, kur mums ir 
teikts neko nepielikt 
Dieva vārdam.

Viena no mūsu pamat
pārliecībām ir, ka Dievs 

KĀ UZZINĀT  
VAIRĀK 
PAR  
MORMONA 
GRĀMATU?

Tiešsaistē vairākās 
valodās ir pieejama 

bagātīga informācija, 
kas tev var palīdzēt uzzi-
nāt vairāk par Mormona 
Grāmatu un dalīties 
šajā informācijā ar tavu 
ģimeni un draugiem.

• Lai lasītu Mormona 
Grāmatu tiešsaistē, 
dodies uz scriptures 
.lds .org/ bm.

• Lai uzzinātu vairāk 
par Mormona Grā-
matu, uzdotu jautā-
jumus vai sarakstītos 
ar misionāriem, do-
dies uz mormon .org/ 
book-of-mormon.

• Lai pasūtītu bez-
maksas eksemplāru, 
dodies uz mormon 
.org/ free-book-of-
mormon.

• Sīkāku informāciju, 
rakstus un paskaid-
rojumus skat. lds .org/ 
study/ topics/ book-of-
mormon?lang=eng.



 2 0 1 1 .  g a d a  o k t o b r i s  79

— viņi brīdināja par evaņ
ģēlija patieso mācību 
sagrozīšanu.

Mormona Grāmata,  
kas satur evaņģēlija pilnību, 
nevis sagroza Dieva vārdu, 
bet to no jauna apstiprina. 
(Vairāk par šo tēmu skat. 
šī izdevuma 24. un 38. lpp.)

Es esmu dzirdējis, ka 
Mormona Grāmatā ir 
veiktas izmaiņas, kopš 
tā tika publicēta pirmo 
reizi. Kas tika izmainīts 
un kāpēc?

Lai saprastu atbildi uz 
šo jautājumu, nepiecie
šama neliela izpratne par 
Mormona Grāmatas tul
košanas un publicēšanas 
procesu.

1. Kad Džozefs Smits 
ar Dieva spēku tulkoja 
zelta plāksnes, viņš dik
tēja vārdus pierakstītājam. 
Pierakstot viņa vārdus, 
pierakstītāji reizēm pieļāva 
pareizrakstības un grama
tiskās kļūdas. Piemēram, 
1. Nefija 7:20 vārdi „were 
sorrowful” bija pierakstīti 
kā „ware sarraful”. Pierak
stītāji nebija neizglītoti, taču 
tajā laikā pareizrakstība  
vēl nebija standartizēta.

manuskriptu, kā pravietis 
bija iztulkojis no zelta 
plāksnēm.

5. Citas izmaiņas ietver 
jaunu sadalījumu nodaļās 
un pantos, kā arī zemteksta 
piezīmes un krusteniskās 
atsauces.

Dalies grāmatā
Neatkarīgi no tā,  

kādus jautājumus cilvēki 
uzdod par Mormona  
Grāmatu, grāmata pati  
sev ir vislabākā aizstāve. 
Tu vari liecināt par grā
matu, dalīties grāmatā  
un aicināt citus cilvēkus 
lūgt par to. Ja cilvēkam  
ir patiesa sirds un viņš 
patiesi vēlas uzzināt, vai 
grāmata ir patiesa, Tas 
Kungs „pasludinās [šim 
cilvēkam] patiesību par 
[to] ar Svētā Gara spēku” 
(Moronija 10:4). ◼

ATSAUCES
 1. Skat., piemēram, Boids K. 

Pekers „The Book of Mormon: 
Another Testament of Jesus 
Christ”, Liahona, 2002. g. janv., 
71. lpp.

 2. Teachings of Presidents of the 
Church: Joseph Smith (2007), 
64. lpp.

 3. Teachings: Joseph Smith, 60. 
lpp.

 4. Džefrijs R. Holands „Safety for 
the Soul”, Liahona, 2009. g. 
nov., 90. lpp.

2. Tulkojuma oriģi
nālais, ar roku rakstītais 
manuskripts pēc tam tika 
pārrakstīts, lai izgatavotu 
iespiešanai jaunu, ar roku 
rakstītu manuskriptu. Šajā 
stadijā tika izlabotas dažas 
pareizrakstības un grama
tiskās kļūdas, un pievie
notas pieturzīmes. Taču, 
pārrakstot vārdus, radās 
dažas jaunas kļūdas.

3. Iespiedējs centās  
rūpīgi sagatavot burtu  
salikumu. Tomēr šad 
un tad viņš ieviesa citas 
kļūdas. Piemēram, Almas 
57:25 viņš nepareizi izla
sīja vārdu „joy” (prieks)  
un tā vietā salika vārdu 
„foes” (ienaidnieki).

4. Pravietis Džozefs 
Smits rūpīgi izskatīja  
pirmos trīs Mormona  
Grāmatas izdevumus,  
un viņš turpināja veikt 
uzlabojumus un korek
cijas. Taču dažas kļūdas 
palika līdz vēlākiem  
izdevumiem. 1981. gadā 
beidzot tika izlabota  
burtu salikuma kļūda 
Almas 16:5 , nomainot 
„whether” uz „whither” — 
saskaņojot to ar oriģinālo 

Kā lai es 
uzzinu, ka 
Mormona 
Grāmata ir 
patiesa?
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Pirmos svētos apliecinājumus par Glābēju 
un par Viņa atjaunoto Baznīcu es ieguvu, 
kad jaunībā lasīju Mormona Grāmatu. 

Šī svētā pieraksta lasīšanas laikā es izjutu — 
atkal un atkal — nenoliedzamus Svētā Gara 
čukstus, kas manai dvēselei pasludināja tās 
patiesumu.

Grāmatas lasīšana man sniedza gaismu. 
Tā bija manas garīgās pārliecības avots, 
ka Dievs dzīvo, ka Viņš ir mans Debesu 
Tēvs un ka laimes iecere man tika izklās
tīta mūžībā. Tā mani vadīja mīlestībā pret 
Bībeli un citiem Baznīcas pamatdarbiem. 
Tā man mācīja mīlēt To Kungu, Jēzu Kristu, 
apjaust Viņa žēlsirdīgo līdzjūtību un domāt 
par Viņa nepārspējamo Izpirkšanas upuri un 
labvēlību. 

Pateicoties tam, ka es pats uzzināju, ka  
Mormona Grāmata ir patiess apliecinājums — 
vēl viena liecība, jauna derība — tam, ka Jēzus 
ir Kristus, es uzzināju arī, ka Džozefs Smits bija 
un ir Dieva pravietis. Kā teica mans vecvectēvs 
Atjaunošanas agrīnajās dienās: „Neviens ļauns 
cilvēks nevarētu sarakstīt šādu grāmatu; un 
arī neviens labs cilvēks nevarētu to sarakstīt, ja vien tā 
nebūtu patiesa un ja vien viņam to darīt nebūtu pavēlējis 
Dievs.” 1

Manu sākotnējo pārliecību papildināja visi citi apjaus
mas brīži un svētās izpausmes, kas šodien sniedz dziļu 
jēgu un mērķi manai dzīvei un stabilu pamatu manai 
liecībai.

Tad nu es neesmu devies jūrā kopā ar Jareda 
brāli. Es neesmu dzirdējis ķēniņa Benjamīna 
sprediķi, ko viņš sniedza līdzīgi eņģelim. Es  
neesmu bijis starp nefijiešiem, kuri taustīja  
augšāmceltā Kunga brūces, ne arī es esmu 
raudājis kopā ar Mormonu un Moroniju par 
civilizācijas iznīcināšanu. Taču mana liecība 
par šo pierakstu un miers, ko tas sniedz cil
vēka sirdij — kas man ir dots ar Svētā Gara 
čukstiem, tāpat kā tas ir dots tev — ir tikpat 
saistošs un nepārprotams kā viņiem. Es liecinu 
par šo grāmatu tikpat noteikti, it kā es kopā ar 
Trīs lieciniekiem būtu redzējis eņģeli Moroniju 
vai kopā ar Astoņiem lieciniekiem būtu turējis 
rokās zelta plāksnes.

Turklāt es liecinu, ka neviens no mums 
nevar pilnībā ticēt šim pēdējo dienu darbam 
un tādējādi rast augstāko miera un mierinā
juma mēru mūsdienās, kamēr viņš vai viņa 
nav pieņēmis Mormona Grāmatas dievišķumu 
un To Kungu, Jēzu Kristu, par kuru tā liecina. 
Kā Mormons teica Moronijam vienā no viņu 
grūtākajiem dzīves brīžiem, tāpat es saku tev 
mūsdienās: „Esi ticīgs Kristū; . . . Un lai Dieva 
Tēva, kura tronis ir augstu debesīs, un mūsu 
Kunga Jēzus Kristus, kurš sēž pie Viņa varas 
labās rokas, . . . labvēlība ir un paliek ar tevi 
mūžīgi” (Moronija 9:25–26).

Mormona Grāmata ir Kristus lieliskās un pē
dējās cilvēces derības svēta izpausme. Tā ir jauna derība, 
jauna liecība visiem no Jaunās pasaules. Gaisma, kurā es 
staigāju, ir Viņa gaisma. Viņa žēlastība un varenība vada 
mani un tevi, kad mēs pasaulei sniedzam savas liecības 
par Viņu. ◼
ATSAUCE
 1. Džordžs Kenons, citēts no „The Twelve Apostles” un Endrjū  

Džensona izd. The Historical Record, 6:175.

APLIECINĀJUMS,  
DERĪBA UN LIECĪBA

Elders  
Džefrijs R. Holands

no Divpadsmit  
apustuļu kvoruma

G
RE

G
A 

K.
 O

LS
EN

A 
G

LE
ZN

A 
BĪ

BE
LE

 U
N

 M
O

RM
O

N
A 

G
RĀ

M
AT

A 
LIE

CI
N

A 
PA

R 
KR

IS
TU

Es sniedzu  
liecību, ka  
Mormona  
Grāmata ir 
jauna derība, 
jauna liecība  
no Jaunās pa
saules visai 
pasaulei.



„Vai jūsu vidū ir kādi slimie? Vediet viņus šurp. . . . 

. . . jo Es redzu, ka jūsu ticība ir pietiekama, lai Es jūs 

dziedinātu. 

Un notika, kad Viņš bija tā runājis, viss ļaužu pulks 

Un Viņš dziedināja ikvienu, Gerijs Keps

vienprātīgi gāja ar saviem slimajiem un saviem sirgstošajiem, 

un saviem klibajiem, un saviem aklajiem, un saviem mēmajiem, 

un ar visiem tiem, kas sirga jebkādā veidā; un Viņš dziedināja 

ikvienu, kad tie tika atvesti pie Viņa” (3. Nefijs 17:7–9).



„Tagad … visi jūs, zemes gali, uzklausiet šos 
vārdus un ticiet Kristum; un, ja jūs neticat 
šiem vārdiem, ticiet Kristum. Un, ja jūs 
ticēsit Kristum, jūs ticēsit šiem vārdiem, 
jo tie ir Kristus vārdi un … tie māca visiem 
cilvēkiem, ka viņiem ir jādara labais.

Un, ja tie nav Kristus vārdi, spriediet paši,  
— jo Kristus pēdējā dienā rādīs jums ar 
spēku un lielu godību, ka tie ir Viņa vārdi”  
(2. Nefija 33:10–11).
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