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Būkime dvasiškai 
pasiruošę

Mūsų pranašo patarimas 
Tikėjimo pamatas

„Jei neturime gilaus tikėjimo pamato ir tvirto liudiji-
mo apie tiesą, mums gali būti sunku atlaikyti nuožmias 
audras ir atšiaurius nelaimių vėjus, kurie neišvengiamai 
pasitaiko visų mūsų gyvenime.

Mirtingasis gyvenimas yra išbandymų laikotarpis, 
metas įrodyti savo vertumą sugrįžti mūsų Dangiškojo 
Tėvo akivaizdon. Kad būtume išbandyti, turime susi-
durti su iššūkiais ir sunkumais. Tai gali mus palaužti, o 
mūsų sielų paviršius gali suskilinėti ir suirti – taip nutiks, 
jei mumyse nebus giliai padėto mūsų tikėjimo pamato, 
mūsų liudijimo apie tiesą.“ 1 

Mokykitės iš praeities
„Stengiantis tapti geriausiems, vertėtų atkreipti dė-

mesį į šiuos klausimus: Ar esu toks, koks noriu būti? Ar 
šiandien esu arčiau Gelbėtojo negu vakar? Ar rytoj aš 
priartėsiu prie Jo dar arčiau? Ar man pakanka drąsos 
tapti geresniam? . . .

Metai ateina ir praeina, bet būtinybė turėti Evangeli-
jos liudijimą tebelieka svarbiausiu dalyku. Žengdami į 
ateitį, privalome atminti praeities pamokas.“ 2 

Jūsų asmeninė Liahona
„Jūsų patriarchalinis palaiminimas yra jūsų ir tik jūsų. 

Jis gali būti trumpas ar ilgas, paprastas ar gilus. Patriar-
cho palaiminimo turinys glūdi ne jo apimtyje ar kalboje. 
Tikrąjį turinį perduoda Dvasia. Jūsų palaiminimas skirtas 
ne tam, kad būtų tvarkingai sulankstytas ir padėtas. 
Jis skirtas ne tam, kad būtų įrėmintas ar paskelbtas. 
Jis skirtas nuolat skaityti. Jis skirtas branginti. Jis skir-
tas tam, kad vadovautumėtės juo. Jūsų patriarchalinis 
palaiminimas ves jus per tamsiausią naktį. Jis ves jus per 
gyvenimo pavojus . . . Jūsų patriarchalinis palaiminimas 
yra jūsų asmeninė Liahona, kad nužymėtų ir rodytų 
jums kelią. 

Ieškant, laukiant ir siekiant pažadėtų palaiminimų 
išsipildymo, gali prireikti kantrybės.“ 3 

Ateikite pas Jį
„Atminkite, kad jūs einate ne vieni . . . Eidami per 

gyvenimą, visada eikite į šviesą, ir gyvenimo šešėliai liks 
už jūsų . . . 

Kai ieškojau įkvėpimo Raštuose, mano dėmesį vėl ir 
vėl patraukė vienas žodis. Tai žodis ‚Ateikite‛. Viešpats 
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sakė: „Ateikite pas mane.“ Jis sakė: ‚Ateikite . . . mo-
kykitės iš manęs.‛ Jis taip pat sakė: ‚Ateik ir sek paskui 
mane.‛ Man patinka šis žodis ateik. Meldžiu, kad ir mes 
ateitume pas Viešpatį.“ 4

Išnašos
 1. „How Firm a Foundation“,  Liahona, Nov. 2006, 62.
 2. „Becoming Our Best Selves“,  Liahona, Apr. 2006, 3, 5.
 3. „Your Patriarchal Blessing: A Liahona of Light“,  Ensign,  

Nov. 1986, 66.
 4. 16-stake fireside, Brigham Young University, Nov. 16, 1986.

KAiP MoKyTi PAgAL šią žinią

vadovėlyje Teaching, No Greater Call ([1999], p. 
61) teigiama: „Geras mokytojas negalvoja . . . ‚Ko 

šiandien mokysiu?‛, bet galvoja ‚Kaip padėsiu savo 
studentams suprasti, ką jie turi žinoti?‛ Kad padėtumėte 
žmonėms pasimokyti iš šio straipsnio, parūpinkite jiems 
popieriaus ir pieštukų. Paprašykite juos perskaityti pre-
zidento monsono žodžius ir užrašyti pastebėtas mintis 
apie tai, kaip galima dvasiškai pasiruošti. mažesnieji 
vaikai galėtų nupiešti tai, ko jie mokosi. Pagalvokite, 
ar nevertėtų paprašyti juos pasidalinti, ką jie parašė ar 
nupiešė. 

JAuniMAS
Jūsų patriarchalinis palaiminimas

Prezidentas monsonas sako, kad patriarcho palaimi-
nimas yra „jūsų asmeninė Liahona, kad nužymėtų ir 

rodytų jums kelią“. Koks tai palaiminimas ir kaip jis gali 
padėti eiti per gyvenimą?

Kas yra patriarchalinis palaiminimas?
Jūsų palaiminimas susideda iš dviejų pagrindinių 

dalių. Pirmiausia, jis paskelbia jūsų kilmę, arba kokiai 
izraelio namų genčiai jūs priklausote. antra, jis suteikia 
informacijos, kuri gali padėti jums eiti per gyvenimą. 
Jūsų palaiminime veikiausiai bus pažadų, patarimų ir 
įspėjimų.

Kokio amžiaus turiu būti, kad gaučiau 
palaiminimą?

amžius nėra nustatytas, bet jūs turite būti pakan-
kamai suaugę, kad galėtumėte suvokti šventą palai-
minimo esmę. daugelis narių ima galvoti apie savo 
patriarchalinį palaiminimą ankstyvoje paauglystėje.

Kaip man gauti palaiminimą?
Pirmiausia, pasikalbėkite su savo vyskupu ar skyriaus 

prezidentu. Jei esate pasiruošęs ir vertas, jis išduos jums 
rekomendaciją. tada galėsite susitarti su savo krašto 
patriarchu dėl susitikimo.

Ką man daryti su savo palaiminimu?
Laikykite jį saugioje vietoje bei dažnai jį skaitykite. 

atminkite, jūsų palaiminimas yra šventas ir asmeniškas. 
Galite pasidalinti juo su artimiausiais šeimos nariais, bet 
neturėtumėte jo viešinti. visų jūsų patriarchaliniame pa-
laiminime paminėtų palaiminimų išsipildymas priklauso 
nuo jūsų ištikimybės ir viešpaties tvarkaraščio. 

VAiKAi
Tvirtas pamatas

Prezidentas tomas s. monsonas sakė, kad mums 
reikia įgyti „tvirtą liudijimą apie tiesą“. vienas 

geriausių būdų tai padaryti – skaityti raštus. Peržvelkite 
žemiau pateiktas eilutes. Užrašykite po vieną dalyką, 
kurį sužinojote iš kiekvienos eilutės ir kuris stiprina jūsų 
liudijimą.

mormono 7:5
tikėjimo teiginiai 1:10
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išmintingai valdykime išteklius ir 
venkime skolų

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.

Išmintingai valdykime 
išteklius

„Išmintingas gyvenimas . . . reiš-
kia savo išteklių saugojimą, išmin-
tingą finansų planavimą, rūpinimąsi 
savo sveikata, deramą pasiruošimą 
išsilavinimui ir profesinei pažangai, 
deramą dėmesį namudinei gamy-
bai ir atsargų kaupimui, o taip pat 
emocinės ištvermės ugdymą. . . Jei 
gyvensime išmintingai ir įžvalgiai, 
būsime saugūs kaip Jo rankoj.“ 1

Prezidentas Spenseris V. Kimbolas 
(1895–1985).

„Kokių įgūdžių mums reikia, kad 
taptumėme savarankiškos? . . Anks-
tyvosiomis Bažnyčios dienomis, Bri-
gamas Jangas ragino seseris mokytis 
apsisaugoti nuo ligų šeimose, steigti 
šeimų verslus, mokytis buhalterijos 
ir sąskaitybos bei kitų praktinių 
įgūdžių. Šie principai vis dar tinka 
šiandienai. Išsilavinimas ir toliau yra 
gyvybiškai svarbus . . . 

Kelių vyskupų paklausiau, kokių 
svarbiausių savarankiškumo įgūdžių 

trūksta jų apylinkių seserims. Visi 
jie atsakė, kad joms trūksta biudže-
to sudarymo įgūdžių. Moterys turi 
suprasti pirkimo kreditan ir gyve-
nimo ne pagal pajamas pasekmes. 
Antrasis vyskupų minėtas įgūdis 
– maisto gaminimas. Namuose ruo-
šiamas ir valgomas maistas paprastai 
atsieina pigiau, yra sveikesnis ir 
prisideda prie šeimyninių santykių 
stiprinimo.“ 2

Džuli B. Bek, Visuotinė Paramos bendrijos 
prezidentė.

Venkime skolų
 „Leiskite pasiūlyti penkis pagrin-

dinius žingsnius į finansinę laisvę . . .
Pirma, mokėkite dešimtinę. . . .
Antra, išleiskite mažiau, nei  

uždirbate. . . .
Trečia, mokykitės taupyti. . . . 
Ketvirta, vykdykite savo finansi-

nius įsipareigojimus. . . . 
Penkta, mokykite savo vaikus 

sekti jūsų pavyzdžiu.“ 3

Vyresnysis Džozefas B. Virtlinas (1917–
2008) iš Dvylikos Apaštalų Kvorumo.

„Užsidėdami skolų naštą, atiduo-
dame dalį savo brangios valios lais-
vės ir parsiduodame vergijon. Kad 
išmokėtumėme skolas, mes įsiparei-
gojame skirti savo laiko, energijos ir 
išteklių – viso to, kas galėtų pasitar-
nauti mūsų šeimų ir kitų labui. . . . 

Kad dabar susimokėtume sko-
las ir ateityje jų išvengtume, reikia 

praktikuoti tikėjimą Gelbėtoju: ne 
vien daryti geriau, bet ir būti geres-
niems. Reikia didžio tikėjimo, kad 
ištartume tuos paprastus žodžius: 
‚Negalime sau to leisti‛. Reikia tikė-
jimo viliantis, jog gyvenimas taps 
geresnis tuomet, kai savo įgeidžius 
aukosime savo pačių ir kitų poreikių 
tenkinimui.“ 4

Vyresnysis Robertas D. Heilsas iš Dvylikos 
Apaštalų Kvorumo.
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PatarImaI lanKančIoms 
moKytojoms
Pasitarkite su savo porininke, 
kaip subtiliai pritaikyti šią 
žinią kiekvienos sesers aplin-
kybėms. Kokiais savarankiš-
kumo įgūdžiais galite su ja 
pasidalinti?

asmenInIs PasIruošImas
malachijo 3:10
mato 6:19–21
Luko 12:15
ds 38:30; 88:119

daugiau informacijos ieškoki-
te brošiūroje Paruoškite visa, 
kas reikalinga. Šeimos finansai 
(leidinys 04007).


