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Prezidents Tomass S. Monsons

„Mācaities no Manis”
P

ēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcā mēs visi
esam skolotāji un mēs visi mācāmies. Mūsu Kungs
visus ir laipni aicinājis: „Mācaities no Manis, . . .
tad jūs atradīsit atvieglojumu savām dvēselēm.” 1
Es aicinu visus pēdējo dienu svētos pārdomāt veidus,
kādos mēs mācām un mācāmies, un uztvert Glābēju kā
mūsu ceļvedi mācību procesā. Mēs zinām, ka šis „Mācītājs,
[kas] no Dieva nācis” 2, bija vairāk nekā tikai mācītājs. Viņš,
kas mums mācīja mīlēt To Kungu, mūsu Dievu, no visas
savu sirds, ar visu savu dvēseli, ar visu savu spēku un ar
visu savu prātu, un mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu, ir skolotāju Skolotājs un pilnīgas dzīves labākais paraugs.
Tas bija Viņš, kurš paziņoja: „Nāc Man līdzi.” 3 „Es esmu
rādījis jums piemēru.” 4

Mācīšanas pamata mērķis ir palīdzēt Debesu Tēva
dēliem un meitām atgriezties Viņa klātbūtnē un baudīt
mūžīgo dzīvi kopā ar Viņu. Lai to sasniegtu, evaņģēlija
mācīšanai ir jāiedrošina viņus ikdienas māceklības un
svēto derību ceļā. Mērķis ir iedvesmot cilvēkus apdomāt
un sajust evaņģēlija principus, un tad kaut ko darīt, lai dzīvotu saskaņā ar tiem. Mērķis ir pieaugt ticībā Tam Kungam,
Jēzum Kristum, un kļūt pievērstiem Viņa evaņģēlijam.
Mācība, kas svētī, pievērš un glābj, ir mācība, kas iedzīvina Glābēja piemēru. Skolotāji, kas iedzīvina Glābēja
piemēru, mīl un kalpo tiem, kurus tie māca. Viņi iedvesmo
savus klausītājus ar mūžīgām mācībstundām par dievišķo
patiesību. Viņi dzīvo dzīvi, kuru ir vērts likt par piemēru.

Ja jūs neatgriežaties

Visa Glābēja kalpošana bija piemērs tam, kā mīlēt tuvāko. Patiešām, Viņa mīlestība un kalpošana bieži vien bija
Viņa mācībstunda. Līdzīgā veidā skolotāji, kurus es atceros
vislabāk, bija skolotāji, kas pazina, mīlēja un rūpējās par
saviem audzēkņiem. Viņi meklēja noklīdušo avi. Viņi mācīja dzīves mācībstundas, kuras es vienmēr atcerēšos.
Viena no šādām skolotājām bija Lūcija Gertša. Viņa
pazina katru savu studentu. Viņa vienmēr sazvanīja tos,
kuri palaida garām kādu svētdienu vai vienkārši neatnāca.
Mēs zinājām, ka viņa par mums rūpējas. Neviens no mums
nekad neaizmirsa viņu un stundas, ko viņa mācīja.
Pēc daudziem gadiem, kad Lūcija tuvojās savas dzīves
beigām, es viņu apmeklēju. Mēs gremdējāmies atmiņās par
laiku, pirms viņa kļuva par mūsu skolotāju. Mēs runājām par

Mīli un kalpo

Jēzus mācīja vienkāršu, taču dziļu patiesību, kas pierakstīta
Mateja evaņģēlijā. Pēc tam, kad Viņš un Viņa mācekļi nonāca
no Apskaidrošanas kalna, viņi uzkavējās Galilejā un tad devās uz Kapernaumu. Tur mācekļi nāca pie Jēzus un jautāja:
„Kas gan ir lielākais Debesu valstībā?
Un Jēzus pasauca bērnu, nostatīja to viņu vidū
un sacīja: „Patiesi Es jums saku: ja jūs neatgriežaties un
netopat kā bērni, tad jūs nenāksit Debesu valstībā.” 5
Baznīcā evaņģēlija mācīšanas mērķis nav mājās, klasē
vai misijā „ieliet informāciju” Dieva bērnu prātos. Evaņģēlija mācīšanas mērķis nav parādīt, cik daudz zina vecāks,
skolotājs vai misionārs. Mērķis arī nav vienkārši vairot
zināšanas par Glābēju un Viņa Baznīcu.
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katru mūsu klases dalībnieku un apspriedām, ko katrs no viņiem dara tagad. Viņas mīlestība un rūpes aptvēra visu dzīvi.
Man patīk Tā Kunga pavēle, kas ir atrodama Mācībā un
Derībās:
„Es dodu jums pavēli, lai jūs mācītu cits citam valstības
mācību.
Māciet uzcītīgi, un Mana labvēlība jūs pavadīs.” 6
Lūcija Gertša mācīja uzcītīgi, jo viņa mīlēja nenogurstoši.

mēs lūdzam, mēs pielietojam evaņģēlija mācības, un mēs
meklējam Tēva gribu attiecībā uz mums.12
Jēzus „daudz mācīja līdzībās”,13 kurām ir nepieciešamas
ausis, kas dzird, acis, kas redz, un sirdis, kas saprot. Dzīvojot cienīgi, mēs varam labāk sadzirdēt Svētā Gara čukstus,
kurš var „[mums] visu mācī[t] un atgādinā[t] . . . visu”.14
Kad mēs atsaucamies uz Tā Kunga laipno aicinājumu
„Mācaities no Manis”, mēs kļūstam par Viņa dievišķā spēka
saņēmējiem. Tādēļ dosimies uz priekšu paklausības garā,
sekojot mūsu labākajam Paraugam, mācot tā, kā Viņš
gribētu, lai mēs mācam, un mācoties tā, kā Viņš gribētu, lai
mēs mācāmies.

Piedāvājiet cerību un patiesību

Apustulis Pēteris deva padomu: „[Esiet] arvien gatavi aizstāvēties pret ikvienu, kas vaicā par cerības pamatu jūsos.” 7
Iespējams, lielākā cerība, ko skolotājs var piedāvāt, ir
cerība, kas atrodama Jēzus Kristus evaņģēlija patiesībās.
„Un, kas ir tas, uz ko jūs cerēsit?” jautāja Mormons. „Lūk,
es saku jums, ka jums būs cerība caur Kristus Izpirkšanu
un Viņa augšāmcelšanās spēku tikt uzceltiem mūžīgā
dzīvē, un tas ir dēļ jūsu ticības Viņam.” 8
Skolotāji, paceliet savas balsis un lieciniet par Dievības
patieso dabu. Paziņojiet savu liecību par Mormona Grāmatu. Izklāstiet brīnišķīgās un skaistās patiesības, kas ietvertas pestīšanas iecerē. Izmantojiet Baznīcas apstiprinātus
materiālus, īpaši Svētos Rakstus, lai mācītu atjaunotā Jēzus
Kristus evaņģēlija patiesības skaidri un vienkārši. Atcerieties
Glābēja norādījumu: „[Pētiet] rakstus, jo jums šķiet, ka tajos
jums ir mūžīgā dzīvība, un tie ir, kas dod liecību par Mani.” 9
Palīdziet Dieva bērniem saprast, kas šajā dzīvē ir patiess
un svarīgs. Palīdziet viņiem attīstīt spēku, lai izvēlētos tās
takas, kas viņus vadīs droši ceļā uz mūžīgo dzīvi.
Māciet patiesību, un Svētais Gars jums palīdzēs jūsu
centienos.

ATSAUCES

1. Mateja 11:29.
2. Jāņa 3:2.
3. Lūkas 18:22.
4. 3. Nefija 18:16.
5. Mateja 18:1–3; uzsvērums pievienots.
6. Mācības un Derību 88:77–78.
7. 1. Pētera 3:15
8. Moronija 7:41.
9. Jāņa 5:39.
10. Lūkas 2:52.
11. Mācības un Derību 93:12.
12. Skat. Jāņa 5:30.
13. Marka 4:2.
14. Jāņa 14:26.

KĀ MĀCĪT NO ŠĪ VĒSTĪJUMA?
Prezidents Monsons mūs aicina „pārdomāt veidus,
kādos mēs mācam un mācāmies, un uztvert Glābēju kā
mūsu ceļvedi mācību procesā”. Kopā ar tiem, kurus jūs
apmeklējat kā mājskolotāji, jūs varētu pētīt Svētos Rakstus, lai gūtu priekšstatu par to, kādos veidos mācīja un
mācījās Jēzus Kristus. Jūs varētu sākt ar dažām Svēto Rakstu vietām, uz kurām atsaucas prezidents Monsons, piemēram, Mateja 11:29, Jāņa 5:30 un Marka 4:2. Jūs varētu

„Mācaities no Manis”

apspriest to, kā tas, ko jūs uzzinājāt par Kristu, var jums

Tāpēc ka Jēzus Kristus bija pilnīgi paklausīgs un padevīgs
Savam Tēvam, Viņš „pieņēmās gudrībā, augumā un piemīlībā pie Dieva un cilvēkiem”.10 Vai mums ir apņēmība rīkoties
tāpat? Tieši tāpat kā Jēzus „saņēma labvēlību pēc labvēlības”,11 arī mums savos centienos apgūt evaņģēliju ir pacietīgi
un neatlaidīgi jāmeklē gaisma un zināšanas no Dieva.
Klausīšanās ir mācīšanās svarīga sastāvdaļa. Kad mēs sagatavojamies, lai tiktu mācīti, mums ar lūgšanām ir jāmeklē
iedvesma un Svētā Gara apstiprinājums. Mēs pārdomājam,

palīdzēt „kļū[t] par Viņa dievišķā spēka saņēmējiem”.

BĒRNI
Mācīties par Jēzu

S

vētais Gars dod mums miera pilnas sajūtas, lai palīdzētu mums zināt, ka Jēzus ir īsts un mūs mīl. Uzrak-

stiet vai uzzīmējiet kaut ko, ko esat uzzinājuši par Jēzu.
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Radītas pēc Dieva tēla
Ticība, ģimene, palīdzība

Lūgšanu pilnas izstudējiet šo materiālu un centieties uzzināt, ar kurām vēstījuma
daļām dalīties. Kā izpratne par vēstījumu „Ģimene — vēstījums pasaulei” vairo jūsu
ticību Dievam un svētī tās māsas, par kurām gādājat, veicot apmeklējuma mācības
pienākumu? Vairāk informācijas meklējiet: reliefsociety.lds.org.

„Tpēc mūsu tēla un pēc mūsu

ad Dievs sacīja: „Darīsim cilvēku

līdzības . . .
Un Dievs radīja cilvēku pēc Sava
tēla, pēc Dieva tēla Viņš to radīja,
vīrieti un sievieti Viņš radīja”
(1. Mozus 1:26–27).
Dievs ir mūsu Debesu Tēvs,
un Viņš mūs radīja pēc Sava tēla.
Attiecībā uz šo patiesību prezidents
Tomass S. Monsons ir teicis: „Mūsu
Dievam Tēvam ir ausis, ar kurām
sadzirdēt mūsu lūgšanas. Viņam ir
acis, ar kurām redzēt mūsu darbus.
Viņam ir mute, ar kuru uzrunāt mūs.
Viņam ir sirds, ar kuru sajust līdzjūtību un mīlestību. Viņš ir īsts. Viņš
ir dzīvs. Mēs esam Viņa bērni, radīti
pēc Viņa tēla. Mēs izskatāmies kā
Viņš, un Viņš izskatās kā mēs.” 1
„Pēdējo dienu svētie visus cilvēkus uzskata par Dieva bērniem
pilnā šo vārdu nozīmē; viņi uzskata
katru cilvēku par dievišķu pēc savas
izcelsmes, dabas un iespējām.” 2
Katrs ir „Debesu vecāku mīlēts garīgais dēls vai meita”.3

„[Pravietis] Džozefs Smits arī uzzināja, ka Dievs vēlas, lai Viņa bērni saņemtu to pašu paaugstināto esamību,
kuru bauda Viņš.” 4 Kā Dievs teica:
„Jo lūk, šis ir Mans darbs un Mana
godība — īstenot cilvēka nemirstību
un mūžīgo dzīvi” (Mozus 1:39).

Papildu Svētie Raksti

1. Mozus 1:26–27; 1. korintiešiem
3:17; Mācības un Derību 130:1

No Svētajiem Rakstiem

Jareda brālis Mormona Grāmatā
meklēja veidu, kā izgaismot astoņus
kuģus, kas tika izveidoti, lai aizvestu
jarediešus pāri ūdeņiem uz apsolīto
zemi. Viņš „izkausēja no klints sešpadsmit mazus akmeņus” un lūdza,
lai Dievs „pieskar[as] šiem akmeņiem” ar Savu pirkstu, „lai tie varētu
spīdēt tumsā”. Un Dievs „izstiepa
Savu roku un pieskārās akmeņiem,
katram pēc kārtas”. Un priekškars
tika noņemts no Jareda brāļa acīm,
un „viņš redzēja Tā Kunga pirkstu;
un tas bija kā cilvēka pirksts”. . . .

„Un Tas Kungs sacīja uz viņu:
Vai tu ticēsi vārdiem, ko Es
runāšu?
Un viņš atbildēja: Jā, Kungs.”
Un „Tas Kungs parādījās
[ Jareda brālim]” un sacīja: „Vai tu
redzi, ka jūs esat radīti pēc Manis
paša tēla? Jā, patiesi visi cilvēki
sākumā tika radīti pēc Manis paša
tēla.” (Skat. Etera 3:1–17.)
ATSAUCES

1. Prezidents Tomass S. Monsons, „I Know
That My Redeemer Lives”, Conference
Report, 1966. g. apr., 63. lpp.
2. Evaņģēlija tēmas, „Becoming Like God”,
topics.lds.org; skat. arī Mozus 7:31–37.
3. „Ģimene — vēstījums pasaulei”,
Liahona, 2010. g. nov., 129. lpp.
4. Evaņģēlija tēmas, „Becoming Like God”,
topics.lds.org; skat. arī Baznīcas prezidentu mācības: Džozefs Smits (2010),
220. lpp.

Apdomājiet!
Kā zināšanas par to, ka katrs
cilvēks ir radīts pēc Dieva tēla,
palīdz mums saskarsmē ar citiem?
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