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Ištverkime  
iki galo

Viena iš ilgalaikių Kirtlando periodo pamokų yra tokia:  
turime nuolat maitinti savo dvasias. Jei norime išgyventi per išbandymus,  

kuriuos visiems teks pereiti, turime kiekvieną dieną  
laikytis arti Viešpaties.

Šią vasarą mudu su žmona savo dvynius anūkus 
pasiėmėme į Kirtlandą, Ohajo valst. Tai mums 
buvo ypatinga ir brangi proga praleisti laiką 

kartu su jais, prieš jiems išvykstant į misijas.
Viešėdami ten, ėmėme geriau suprasti Kirtlande 

gyvenusių pranašo Džozefo Smito ir šventųjų aplinky-
bes. Tas Bažnyčios istorijos laikotarpis žinomas kaip 
nuožmių išbandymų, bet ir didžiausių palaiminimų 
metas.

Kirtlande Viešpats  suteikė nuostabiausių pasaulyje 
dangiškų apreiškimų ir dvasinių dovanų. Kirtlande ir  
jo apylinkėse gauti 65 Doktrinos ir Sandorų skyriai –  
apreiškimai, suteikę naujos šviesos ir pažinimo tokiomis 
temomis, kaip Antrasis atėjimas, rūpinimasis vargšais, 
išgelbėjimo planas, kunigystės įgaliojimas, Išminties 
Žodis, dešimtinė, šventykla ir pasišventimo įstatymas. 1

Tai buvo neprilygstamo dvasinio augimo laikotarpis. 
Tikrai, Šventoji Dvasia tarsi saulė liepsnojo. Tuo laikotar-
piu apsireiškė Mozė, Elija ir daugelis kitų dangiškų esy-
bių, įskaitant mūsų Dangiškąjį Tėvą ir Jo Sūnų, pasaulio 
Gelbėtoją, Jėzų Kristų. 2

Vienas iš daugelio apreiškimų, kuriuos Džozefas 
gavo Kirtlande, buvo apreiškimas, kurį jis pavadino 

„Alyvmedžio lapu, . . . nuskintu nuo rojaus medžio,  
Viešpaties taikos žinia mums“ (žr. DS 88, įvadas). 
Šiame nuostabiame apreiškime yra kilnus kvietimas: 
„Artinkitės prie manęs, ir aš artinsiuos prie jūsų; stro-
piai manęs ieškokite, ir rasite“ (DS 88:63). Kirtlando 
šventiesiems artinantis prie Viešpaties, Jis tikrai artino-
si prie jų, išliedamas dangaus palaimas ant ištikimųjų 
galvų.

Dvasios išliejimas
Šių dvasinių reiškinių kulminacija buvo Kirtlando  

šventyklos pašventinimas 1836 m. kovo 27 dieną. 
Vienas iš dalyvių, 28-metis Viljamas Dreiperis, tą dieną  
prilygino Sekminėms. Jis rašė: „Tai buvo toks Viešpaties 
Dvasios išliejimo metas, kurio negaliu deramai nei apra-
šyti, nei apsakyti. Bet noriu pažymėti, jog Dvasia išsiliejo 
ir pasireiškė kaip smarkus vėjas, ir pripildė namus. Dau-
gelis dalyvių prakalbo liežuviais, patyrė regėjimus, matė 
angelus, pranašavo ir taip džiūgavo, kaip dar niekada 
šioje kartoje. 3

Šiuos dvasinius reiškinius patyrė ne tik buvusieji 
šventykloje: subėgo apylinkės žmonės (girdėdami 
neįprastą garsą viduje ir matydami virš šventyklos 
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skaisčią šviesą tarsi ugnies stulpą) ir labai stebėjosi 
tuo, kas vyko.“ 4

Lorencas Snou (1814–1901), vėliau tapęs Bažnyčios 
prezidentu, tuo palaimintu laikotarpiu gyveno Kirtlande. 
Jis pastebėjo: „Atrodė, kad po tokių nuostabių apsireiš-
kimų, jokios pagundos negalėtų pargriauti šventųjų.“ 5

Bet, žinoma, didingi dvasiniai patyrimai neapsaugo 
mūsų nuo pasipriešinimo ir išbandymų. Praėjus vos ke-
liems mėnesiams nuo šventyklos pašventinimo, Jungti-
nes Valstijas sukrėtė didelė ekonominė krizė. Kirtlandas 
skaudžiai pajuto jos pasekmes. Bankai žlugo, daugelį 
žmonių palikdami sunkiose finansinėse aplinkybėse. 
Be to, daugelis į Kirtlandą imigravusių šventųjų atvyko 
labai menkai materialiai apsirūpinę, neapgalvoję, ką jie 
darys atvykę ar kaip išgyvens.

Netrukus kilo persekiojimai, ir prieš šventuosius susi-
būrė nedorėlių minios. Bažnyčios nariai, netgi artimiausi 
pranašo bendražygiai, daugelis kurių dalyvavo šven-
tyklos pašventinime, atsimetė ir smerkė Džozefą kaip 
puolusį pranašą.

Su žmona ir anūkais vaikščiodamas palei Kirtlando 
šventyklą, svarsčiau, kaip tragiška yra tai, kad kai kurie 
neišliko ištikimi net po tokių dvasios apsireiškimų, 
kokius jie patyrė. Kaip liūdna, kad jie neištvėrė netikin-
čiųjų pajuokos ir kritikos. Kaip graudu, kad susidūrę 
su finansiniais išbandymais ar kitais sunkumais, jie 
nesugebėjo pažvelgti į savo vidų ir rasti stiprybės likti 
ištikimi. Kaip apmaudu, kad jie kažkaip užmiršo nuo-
stabius dvasinius palaiminimus, patirtus per šventyklos 
pašventinimą.  

Pamokos
Ko galime pasimokyti iš šio nuostabaus Bažnyčios 

istorijos laikotarpio? 
Viena svarbi ir ilgalaikė Kirtlando laikotarpio pa-

moka yra tokia: turime nuolat maitinti savo dvasias. 
Prezidentas Haroldas B. Ly (1899–1973) mokė: „Liudi-
jimas nėra kažkas tokio, ką šiandien turite ir turėsite 
visada. Liudijimas arba vis auga iki skaistaus įsitiki-
nimo, arba blanksta, kol jo nelieka, – priklausomai 
nuo to, ką su juo darome. Sakau, kad liudijimas, kurį 
diena iš dienos atnaujiname, išgelbės mus nuo atsime-
timo pavojų.“ 6 Jei norime išgyventi per išbandymus, 
kuriuos visiems teks pereiti, turime kiekvieną dieną 
išlikti arti Viešpaties.

Kai kuriais atžvilgiais šiandieninis mūsų pasaulis 
yra panašus į 1830-ųjų Kirtlandą. Mes taip pat gyve-
name finansinių sunkumų laikais. Yra tokių, kurie 
persekioja ir koneveikia Bažnyčią ir jos narius. Asme-
niniai ir kolektyviniai sunkumai kartais gali atrodyti 
neįveikiami. 

Tokiais atvejais mums labiau nei bet kada reikia 
artintis prie Viešpaties. Tai darydami sužinosime, ką 
reiškia pažadas, kad Jis artinsis prie mūsų. Kai ieško-
sime Jo kaip niekada stropiai, tikrai Jį rasime. Įsitikin-
sime, kad Viešpats neapleidžia savo Bažnyčios ar savo 
ištikimų šventųjų. Mūsų akys bus atvertos ir matysime, 
kaip Jis atveria dangaus langus ir išlieja mums daugiau 
Savo šviesos. Rasime dvasinės stiprybės ištverti net 
tamsiausią naktį.

Nors kai kurie šventieji Kirtlande užmiršo savo dva-
sinius patyrimus, kiti jų neužmiršo. Dauguma, įskaitant 
Viljamą Dreiperį, tvirtai laikėsi Dievo suteikto dvasinio 
pažinimo ir toliau sekė paskui pranašą. Eidami šiuo keliu 
jie patyrė daugiau sunkių išbandymų, bet taip pat ir dau-
giau malonaus dvasinio augimo, kol galiausiai tie, kurie 
ištvėrė iki galo, buvo priimti į niekada nesibaigiančios 
laimės būseną (žr. Mozijo 2:41).

Jūs galite ištverti iki galo
Jei kada būsite gundomi nusivilti ar palikti tikėjimą, 

atminkite tuos ištikimus šventuosius, kurie išliko ištikimi 
Kirtlande. Ištverkite iki galo. Jūs tai galite! Jūs esate ypa-
tinga karta. Jūs buvote paruošti ir išlaikyti, kad gyven-
tumėte šiuo svarbiu mūsų nuostabios planetos Žemės 
laikmečiu. Jūs esate celestialinės kilmės ir todėl turite 
visus reikalingus talentus, kad jūsų gyvenimas būtų 
amžinos sėkmės istorija. 

Viešpats palaimino jus tiesos liudijimu. Jūs jautėte 
Jo įtaką ir matėte Jo galią. Jei ir toliau sieksite Jo, Jis ir 
toliau teiks jums šventų patyrimų. Turėdami šias ir ki-
tas dvasines dovanas jūs galėsite ne tik pagerinti savo 
gyvenimą, bet savo gerumu taip pat palaiminti savo 
namus, apylinkę, skyrių, visuomenę, miestą, valstybę 
ir tautas.

Kartais gali būti sunku suvokti, kas vyksta, bet ištver-
kite iki galo, nes „ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo, 
kas žmogui į mintį neatėjo, tai paruošė Dievas tiems, 
kurie jį myli“ ir laukia Jo (1 Korintiečiams 2:9; t.p. žr. 
DS 76:10; 133:45).
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Liudiju apie Jėzaus Kristaus sugrąžintos Evangelijos 
ir šios Jo Bažnyčios tikrumą. Visa savo širdimi ir siela 
liudiju, kad Dievas gyvena, kad Jėzus Kristus yra Jo 
Sūnus ir vadovauja šiai didžiai Bažnyčiai. Liudiju, kad 
žemėje vėl yra pranašas, būtent prezidentas Tomas S. 
Monsonas. 

Visada atminkime Kirtlando pamoką ir ištverkime 
iki galo net tada, kai viskas atrodo niūriai. Žinokite 
ir atminkite: Viešpats jus myli. Jis atmena jus. Ir Jis 
visada palaikys tuos, kurie „ištvers tikėjime iki galo“ 
(DS 20:25).

Išnašos
 1.  Žr., pvz., skyrius 45; 56; 76; 84; 89; 97 ir 104.
 2.  Žr. DS 76:23; 110:2–4, 11–13.
 3.  William Draper, „A Biographical Sketch of the Life and Travels 

and Birth and Parentage of William Draper“ (1881), typescript,  
Church History Library, 2; žodžių rašyba sunorminta.

 4.  History of the Church, 2:428.
 5.  Lorenzo Snow, „Discourse“, Deseret Weekly News, June 8, 1889, 26.
 6.  Teachings of Presidents of the Church: Harold B. Lee (2000), 43.

Patarimai, kaiP mokyti Pagal šią žinią

su malda išstudijavę šią žinią, apsvarstykite savo mo-
komų žmonių poreikius ir pasirinkite tuos šios žinios 

punktus ar ištraukas, kurie, jūsų manymu, bus jiems 
naudingiausi. Pasiruošti ir dėstyti žinią jums gali padėti 
Šventoji dvasia (žr. ds 42:14; 43:15–16). Pasidaliję savo 
liudijimu, galite pagal dvasios įkvėpimą pakviesti mo-
komus žmones pasidalinti savo patyrimais ar liudijimais. 
(daugiau mokymo patarimų rasite vadovėlyje Teaching, 
No Greater Call.)

JaUnimUi
Stiprinkite savo liudijimą

atlikite šį savo pažangos patikrinimą, padėsian-
tį jums suprasti, kaip jums sekasi stiprinti savo 

liudijimą:
•	 Ar	aš	trokštu	tikėti?
•	 Ar	aš	pasninkauju	ir	meldžiu	stipresnio	liudijimo?
•	 Ar	kasdien	skaitau	ir	apmąstau	Raštus?
•	 Ar	kasdien	stengiuosi	laikytis	įsakymų?
•	 Ar	stengiuosi	vykdyti	Šventosios	Dvasios	nurodymus?
•	 Ar	išsakau	savo	liudijimą,	kai	jaučiu	raginimą	tai	daryti?

VaikamS
artinkimės prie Viešpaties

Kirtlande, ohajo valst., pranašas džozefas smitas 
gavo apreiškimą. Viešpats sakė jam: „artinkitės 

prie manęs, ir aš artinsiuos prie jūsų; stropiai manęs ieš-
kokite, ir rasite.“ (ds 88:63.) Vienas būdas, kaip galime 
artintis prie Viešpaties, – tai sekti Jo pranašu.

nupieškite tai, ką prezidentas tomas s. monsonas 
prašė mus daryti:

melstis.
Būti maloniems.
stropiai mokytis.
Padėti kitiems.
Liudyti.
skaityti raštus.
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tapkime savarankiškos
Mokykite pagal čia 
pateiktas Raštų 
ištraukas ir citatas 
arba, jei reikia, kito 

principo, kuris palaimintų jūsų 
mokomas seseris. Paliudykite apie 
šią doktriną. Paprašykite mokomas 
seseris papasakoti, ką jos pajuto ir 
išmoko.

Kas yra savarankiškumas?
„Savarankiškumas reiškia, kad 

mes panaudojame visus Dangiško-
jo Tėvo palaiminimus sau ir savo 
šeimai aprūpinti bei ieškome, kaip 
išspręsti savo pačių problemas.“ 
Visos turime atsakomybę stengtis 
išvengti problemų, dar prieš joms 
atsirandant, ir mokytis susitvarkyti 
su iškilusiais iššūkiais…

„Kaip tampame savarankiškos? 
Savarankiškos tampame įgydamos 
pakankamai žinių, išsilavinimo ir 
raštingumo; išmintingai tvarky-
damos savo piniginius reikalus bei 
išteklius, būdamos dvasiškai stip-
rios, ruošdamosi nenumatytiems ir 
numatytiems atvejams; palaikyda-
mos savo fizinę sveikatą ir socialinį 
bei emocinį gerbūvį.“ 1

Džuli B. Bek, visuotinė Paramos bendrijos 
prezidentė.

Evangelijos atsakomybė
„Gyvendami išmintingai ir 

tobulindami turimas dovanas bei 
talentus, tapsime savarankiškesni. 

Savarankiškumas reiškia rūpinimą-
si dvasine ir materialine tiek savo 
pačių, tiek ir tų, kuriuos Dangiškasis 
Tėvas patikėjo mūsų globai, gero-
ve. Tik būdami savarankiški galime 
nuoširdžiai sekti Gelbėtoju, tarnau-
dami ir laimindami kitus.

Svarbu suvokti, kad savarankišku-
mas yra tik priemonė tikslui pasiek-
ti. Galutinis mūsų tikslas yra tapti 
panašiems į Gelbėtoją. Šitoks tikslas 
pasiekiamas per nesavanaudišką 
tarnystę kitiems. Gebėjimas tarnauti 
priklauso nuo to, kiek mes esame 
savarankiški.“ 2 
Vyresnysis Robertas D. Heilsas iš Dvylikos 
Apaštalų Kvorumo

 „Savarankiškumas yra mūsų dar-
bo produktas, nuo kurio priklauso 
visa kita mūsų veikla. Tai yra esmi-
nis mūsų dvasinės ir materialinės 
gerovės veiksnys. Prezidentas Me-
rionas Dž. Romnis (1897–1988) apie 
šį principą sakė: ‚Dirbkime vardan 
to, ko mums reikia. Būkime sava-
rankiški ir nepriklausomi. Išgelbėji-
mo negalime įgyti jokiu kitu būdu. 
Išgelbėjimas yra asmeninis reikalas 
ir mes patys privalome dirbti dėl 
savo išgelbėjimo tiek materialinėje, 
tiek dvasinėje srityse.‛ . . .

Prezidentas Spenseris V. Kim-
bolas (1895–1985) taip mokė apie 
savarankiškumą: ‚Atsakomybė už 
kiekvieno žmogaus socialinę, emo-
cinę, dvasinę, fizinę ar ekonominę 
gerovę gula pirmiausia ant jo paties 

pečių, antra – ant jo šeimos, ir trečia 
– ant Bažnyčios, jei jis yra ištikimas 
jos narys.‛“ 3 
Prezidentas Tomas S. Monsonas

Išnašos
 1.  „Paramos bendrijos prezidentės 

atsakomybės, susijusios su gerove“,  
Pagrindiniai gerovės ir savarankiškumo 
principai (2009), 4–5.

 2.  „Evangelinė gerovės perspektyva – 
gyvasis tikėjimas“, Pagrindiniai gerovės  
ir savarankiškumo principai (2009), 1–2.

 3.  „Guiding Principles of Personal and 
Family Welfare“,  Liahona, Feb. 1987, 3.
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Patarimai lanKomajam 
moKymui
Kaip	lankančioji	mokytoja	
galite siekti asmeninio įkvėpi-
mo, kaip geriausiai patenkinti 
jūsų priežiūrai pavestų seserų 
reikmes. tada savo pastangas 
skirkite kiekvienos sesers tikė-
jimo ir šeimos stiprinimui.

asmEninis Pasiruošimas 
Pradžios 3:19
mato 6:33
ds 82:18–19; 109:8
daugiau informacijos ieško-

kite www.providentliving.org; 
Paruoškite visa, kas reikalin-
ga. Šeimos finansai (leidinys 
04007); ir Paruoškite visa, kas 
reikalinga. Šeimos atsargos 
(leidinys 04008).


