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Moralinė drąsa

Vienas iš žemiškojo gyvenimo tikslų yra įrodyti 
Dievui, kad laikysimės Jo įsakymų, kai tam 
reikės drąsos. Dvasių pasaulyje mes įveikėme 

tą išbandymą. Bet trečdalis dangaus pulkų sukilo prieš 
pasiūlymą būti išbandytiems žemiškajame gyvenime, 
kur yra galimybė neišlaikyti šio išbandymo.

Prieš gimdami mes asmeniškai pažinojome Dievą 
Tėvą ir Jo Sūnų Jėzų Kristų. Mes galėjome Juos matyti ir 
girdėti, kai Jie mokė ir drąsino mus. Dabar mūsų protus 
ir atmintį dengia šydas. Šėtonas, melų tėvas, turi prana-
šumą, kadangi, dėl savo kūno būdami pajungti kūniškai 
pagundai ir fiziniam silpnumui, turime tikėjimo akimis 
suvokti, kas iš tikrųjų esame.

Mums duoti nuostabūs pagalbos šaltiniai, iš kurių 
galime semtis drąsos šiame gyvenime. Nuostabiausias iš 
jų yra Jėzaus Kristaus Apmokėjimas. Dėl to, ką Jis pada-
rė, krikšto vandenyse nuodėmės gali būti nuplautos. Šį 
palaiminimą galime atnaujinti tikinčia ir atgailaujančia 
širdimi priimdami sakramentą.

Kitas pagalbos šaltinis yra dvasinės dovanos. Gim-
dami gauname Kristaus Dvasią. Ji mums duoda galios 
atpažinti, kuris iš galimų pasirinkimų ves į amžinąjį gy-
venimą. Raštai yra patikimas vadovas, kai skaitome juos 
pasitelkę Šventąją Dvasią.

Per Šventąją Dvasią galime dėkoti ir prašyti pagalbos 

maldoje taip pat realiai ir užtikrintai, kaip tai kadaise 
džiugiai darėme savo Dangiškojo Tėvo akivaizdoje ir 
kaip tai darysime sugrįžę pas Jį. Toks bendravimas su 
Dievu padeda išvaryti iš mūsų širdžių baimę, nes kuria 
Dangiškojo Tėvo ir Jėzaus Kristaus tikėjimą bei meilę.

Šventoji kunigystė mums teikia drąsos tarnystėje. Jos 
apeigose randame galią tarnauti Dievo vaikams ir atsi-
laikyti prieš blogio įtaką. Kai Jis pašaukia mus tarnauti, 
mums galioja Jo pažadas: „Ir kas jus priims, ten būsiu ir 
aš, nes aš eisiu prieš jūsų veidą. Aš būsiu jūsų dešinėje 
ir jūsų kairėje, ir mano Dvasia bus jūsų širdyse, ir mano 
angelai aplink jus, kad jus palaikytų.“ (DS 84:88.)

Pranašas Džozefas Smitas savo tarnystėje turėjo prie-
žastį baimintis. Bet Dievas padrąsino jį šiuo Mokytojo 
pavyzdžiu:

„Ir jei būsi įmestas į duobę ar į žmogžudžių rankas ir 
tau bus paskelbtas mirties nuosprendis; jei būsi įmestas 
į gelmę; jei sukilusios bangos susitelks prieš tave; jei siau-
tulingi vėjai atsigręš prieš tave; jei dangūs sutelks juodu-
mą ir visos stichijos susijungs pastoti kelią; ir, galiausiai, 
jei patys pragaro nasrai plačiai išsižios tavęs praryti, 
žinok, mano sūnau, kad visa tai suteiks tau patirties ir 
išeis tau į gera.

Žmogaus Sūnus nusileido žemiau viso to. Argi tu 
didesnis už jį?“ (DS 122:7–8.)
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Dievas davė mums daugiau pagalbos, negu jos reikia, 
norint atsikratyti baimės ir įgyti drąsos visais gyvenimo 
atvejais. Jei sieksime Jo pagalbos, Jis gali pakylėti mus 
link to amžinojo gyvenimo, kurio siekiame.

KAiP moKyti PAgAl šią žinią

„didysis mokytojas Jėzus kristus dažnai užduodavo 
klausimus, kad paskatintų žmones apmąstyti ir pri-

taikyti Jo mokomus principus. . . Jo klausimai skatindavo 
mąstyti, ištirti save ir įsipareigoti.“ (Teaching, No Greater 
Call [1999], 68.) Pagalvokite, ar nevertėtų paruošti ir už-
duoti keletą klausimų, kurie padėtų žmonėms suprasti ir 
pritaikyti žinioje išdėstytas tiesas. Pavyzdžiui, galėtumėte 
paklausti: „kaip dievas padėjo jums atsikratyti baimės 
ir įgyti drąsos?“ arba „kaip jums dievas padėjo įveikti 
savo baimes?“ Paskatinkite žmones prieš atsakant ap-
mąstyti savo atsakymus.

jAunimAs
niekas nėra tobulas
šauna skubi

visada troškau būti tokia kaip nefis: visiškai paklus-
ni, ištikima ir giliai dvasinga. mano manymu, nefis 

buvo aukščiausias gėrio pavyzdys. Beveik labiau už viską 
norėjau tapti tokia pat tobula kaip jis, ar bent jau dali-
nai tokia tobula.

vieną dieną išgyvenau nedidelę krizę, kurią sukėlė 
nepasitenkinimo savimi jausmai. Buvau ambicinga ir 
turėjau tiek daug siekių. Bet atrodė, kad nieko negaliu 
pasiekti. verkdama iš nevilties, išsakiau tuos jausmus sa-
vo tėčiui. Jis greitai atsistojo, nuėjo prie knygų lentynos 
ir išsitraukė vieną iš savo mormono knygų. netardamas 
nė žodžio, jis atvertė 2 nefio 4 skyrių ir ėmė skaityti 17 
eilutę.

mane tarsi elektra nupurtė, kai klausiausi šių galingų 
žodžių: „o koks apgailėtinas aš žmogus!“ kilo minčių 
audra. kaip galėjo nefis, mano herojus ir pavyzdys, saky-
ti, kad jis apgailėtinas? Jei jis apgailėtinas, tai kokia gi aš?

mane ir vėl tarsi elektra nupurtė, kai tėtis perskaitė 
28 eilutę: „Pabusk, mano siela! daugiau nesugniužk 
nuodėmėje.“ Pasijutau tarsi juodi debesys mano prote iš-
sisklaidė ir mane užliejo atviro žydro dangaus ir skaisčios 

saulės šiluma bei didybė. negaliu apsakyti, kaip ši eilutė 
nušvietė mano sielą. nedaug kitų raštų ištraukų yra su-
teikę man tiek vilties, įkvėpimo ir džiaugsmo kaip ši.

30-oje eilutėje nefis išreiškia tai, ką aš galvojau, tik 
iškalbingiau: „mano siela džiūgaus tavimi, mano dieve ir 
mano išgelbėjimo uola.“ Ši eilutė atnešė ramybę ir dėkin-
gumą už švelnų viešpaties gailestingumą ir meilę.

tėtis užvertė knygą ir paaiškino, kad šios eilutės kartais 
vadinamos nefio psalme. tada jis švelniai mokė mane, kad 
net didžiausi žemės žmonės yra netobuli, ir šie žmonės turi 
pripažinti savo netobulumus, nes antraip jie taptų išdidūs 
ir todėl nebebūtų didūs.

supratau, kad vien tai, jog turiu silpnybių, nereiškia, 
kad negaliu tapti tokia kaip nefis. Pripažindama savo 
silpnybes, tapau panašesnė į nefį. Jis buvo didis todėl, 
kad, būdamas paklusnus ir ištikimas, buvo nuolankus ir 
pripažindavo savo klaidas.

nuo tada aš nepamiršau šių nefio žodžių. kiekvieną 
kartą juos skaitydama patiriu tą patį jaudulį ir įkvėpimą, 
kaip ir skaitydama pirmą kartą. Ši ištrauka byloja, kad 
esu dievo dukra, galinti daugiau, nei sugebu įsivaizduo-
ti. žinau, kad, jei būsiu ištikima ir veršiuos pirmyn, man 
paruošti neapsakomi palaiminimai.

VAiKAi
Dovanos, teikiančios mums drąsos

Prezidentas airingas pasakoja mums apie kai kurias 
dovanas, kurios suteikia mums drąsos. Perskaitykite 

kiekvieną žemiau pateiktą raštų ištrauką ir tuščiame 
laukelyje parašykite dovanos pavadinimą. su savo šeima 
pakalbėkite, kaip ši dovana gali suteikti drąsos jums.

 1.  apaštalų darbų 22:16  _________________________

 2. 2 nefio 4:15  __________________________________

 3.  ds 59:8–9  ____________________________________

 4. 2 nefio 32:5; Jono 14:26–27  ____________________

 5. 1 tesalonikiečiams 5:17  ________________________
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tikėjimo dievu tėvu ir Jėzumi 
kristumi stiprinimas per asmeninį 
raštų studijavimą

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.

„Kai buvau jauna nuotaka, . . . 
buvau pakviesta pietų, skirtų visoms 
mano apylinkės Paramos bendrijos 
seserims, perskaičiusioms Mormono 
Knygą arba trumpą Bažnyčios isto-
rijos knygą. Aš buvau kiek apleidusi 
Raštų skaitymą, taigi pasiruošiau 
tiems pietums perskaitydama tą 
trumpą knygą, nes tai buvo leng-
viau ir greičiau. Pietų metu stipriai 
jaučiau, kad nors istorijos knyga 
buvo gera, turėjau skaityti Mormono 
Knygą. Šventoji Dvasia ragino 
mane pakeisti savo Raštų skaitymo 
įpročius. Tą pačią dieną pradėjau 
kasdien skaityti Mormono Knygą ir 
neatlyžau. . . Kadangi pradėjau kas-
dien skaityti Raštus, sužinojau apie 
savo Dangiškąjį Tėvą, Jo Sūnų Jėzų 
Kristų ir ką turiu daryti, kad būčiau 
kaip Jie. . .

„Kiekviena moteris gali būti 
Evangelijos doktrinos mokytoja 

savo namuose, ir kiekvienai 
Bažnyčios seseriai, kaip vadovei  
ir mokytojai, reikia Evangelijos 
žinių. Jei dar neišsiugdėte įpročio 
kasdien studijuoti Raštus, pra-
dėkite dabar pat ir nesiliaukite 
studijavę, kad pasiruoštumėte savo 
atsakomybėms šiame gyvenime ir 
amžinybėje.“ 1

Džiulė B. Bek, Visuotinė Paramos bendrijos 
prezidentė

„Raštų studijavimas sustiprins 
mūsų ir mūsų šeimos narių liudi-
jimus. Mūsų vaikai auga apsupti 
įtakų, skatinančių juos palikti tai, 
kas teisinga, ir siekti pasaulio malo-
numų. Jeigu jie neturės tvirto Jėzaus 
Kristaus Evangelijos pagrindo, liudi-
jimo apie tiesą ir nebus apsisprendę 
gyventi teisiai, tos įtakos gali juos 
paveikti. Privalome juos sustiprinti 
ir apsaugoti.“ 2

Prezidentas Tomas S. Monsonas

„Norime, kad mūsų seserys  
taptų Raštų žinovėmis. . . Jums 
reikia susipažinti su amžinomis Jo 
tiesomis savo pačių labui ir kad 
galėtumėte mokyti savo vaikus 
ir visus kitus, kurie patenka jūsų 
įtakon.“ 3

„Norime, kad mūsų namai 
būtų palaiminti seserimis Raštų 

žinovėmis, – ar esate vienišos ar 
ištekėjusios, jaunos ar senos, našlės 
ar gyvenančios šeimoje. . . Tapkite 
Raštų žinovėmis – ne tam, kad 
žemintumėte kitus, bet kad pakylė-
tumėte juos!“ 4

Prezidentas Spenseris V. Kimbolas 
(1895–1985).
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Patarimai lankomajam 
mokymui
apsilankymo metu atsakykite 
į klausimus ir pasidalinkite 
įžvalgomis, panaudodamos 
raštus. Paliudykite, kaip raštų 
studijavimas sustiprino jūsų 
tikėjimą. Paprašykite jūsų lan-
komą seserį papasakoti, kaip 
raštų studijavimas sustiprino 
jos šeimą.

asmeninis Pasiruošimas 
Jono 5:39
2 timotiejui 3:14–17
2 nefio 9:50–51; 31:20; 32:3–5
ds 138:1–11
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