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Kanarėlės su pilkomis 
dėmėmis ant sparnų

Beveik prieš 60 metų, man pradėjus tarnauti 
vyskupu, mano apylinkėje pasimirė našlė Ketlin 
Mak Ky. Tarp jos daiktų buvo trys kanarėlės. Dvi, 

tobulai geltonos, turėjo būti atiduotos velionės draugėms. 
Trečiosios, vardu Bilis, geltona sparnų spalva buvo „su-
gadinta“ pilkų dėmių. Sesuo Mak Ky buvo palikusi man 
žinutę: „Ar jūsų šeima negalėtų priimti jo į savo namus? 
Jis ne pats gražiausias, bet gieda gražiausiai.“

Sesuo Mak Ky pati buvo labai panaši į savo kanarėlę 
su pilkomis dėmėmis ant sparnų. Ji nebuvo palaiminta 
grožiu, nei apdovanota mokėjimu bendrauti, nei vaikais. 
Bet jos giedojimas padėjo kitiems džiaugsmingiau nešti 
savo naštas ir geriau vykdyti savo užduotis. 

Pasaulis pilnas kanarėlių su pilkomis dėmėmis ant 
sparnų. Liūdna yra tai, kad labai nedaugelis iš jų yra 
išmokę giedoti. Kai kurie jauni žmonės nežino, kas jie 
yra, kuo jie gali būti ar net kuo nori būti; jie tenori būti 
kažkas. Kiti, palinkę nuo amžiaus, nuo rūpesčių naštos 
ar apimti abejonių, gyvena žymiai prasčiau nei galėtų.

Kad gyventume puikiai, turime išsiugdyti sugebėjimą 
drąsiai sutikti sunkumus, nenusiminti dėl nesėkmių ir 
nuolankiai priimti pergales. Jūs paklausite: „Kaip galime 
tai pasiekti?“ Atsakau: „Per tikrą suvokimą, kas iš tikrųjų 
esame!“ Esame gyvojo Dievo sūnūs ir dukterys, sukurti 
pagal Jo atvaizdą. Pagalvokite apie tai: sukurti pagal 

Dievo atvaizdą. Jei nuoširdžiai tuo patikėsime, naujai 
pajusime vidinę stiprybę ir galią. 

Mūsų pasaulyje moralinis grožis, lyginant su išoriniu 
grožiu ar žavesiu, dažnai laikomas antraeiliu. Bet iš seno-
vės tebeaidi Viešpaties žodis pranašui Samueliui: „Dievas 
ne taip mato, kaip žmogus; žmogus mato, kas akimis 
matoma, o Viešpats žiūri į širdį.“ (1 Samuelio 16:7.)

Kai Gelbėtojas ieškojo tikėjimo vyro, Jis rinkosi jį 
ne iš gausybės žmonių, teisių savo akyse, reguliariai 
besilankančių sinagogoje. Jis pašaukė jį iš Kafarnaumo 
žvejų. Abejojantis, neišsilavinęs, ūmus Simonas tapo 
Petru, tikėjimo apaštalu. Geltonai kanarėlei su pilkomis 
dėmėmis ant sparnų buvo suteiktas visiškas Mokytojo 
pasitikėjimas ir ištikima meilė. 

Kai Gelbėtojas rinkosi uolų ir galingą misionierių,  
Jis rado jį ne tarp savo šalininkų, bet tarp savo priešų. 
Persekiotojas Saulius tapo misionieriumi Pauliumi.

Išpirkėjas rinkosi netobulus žmones mokyti tobulumo 
kelio. Taip Jis darė tada. Taip Jis tebedaro ir dabar – ren-
kasi geltonas kanarėles su pilkomis dėmėmis ant sparnų. 
Jis šaukia jus ir mane tarnauti Jam čia, žemėje. Mūsų 
pasišventimas turi būti visiškas. O jei, nepaisant visų pas-
tangų, suklupsime, maldaukime: „Gelbėk, padėk, Didysis 
Kūrėjau, mums iš tamsybės vėl kopti aukštyn.“ 1 

Meldžiu, kad sektume Galilėjiečio pavyzdžiu, kuris 
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bendravo su vargšais, pažemintais, prislėgtais ir ken-
čiančiais. Tegul, tai darant, iš mūsų širdžių liejasi  
nuoširdi giesmė. 

Išnaša
 1. „Fight Song,“ Yonkers High School.

KaiP MoKyTi Pagal šią žinią

mokant dažnai naudinga, kad mokiniai pasižiūrėtų 
ar pasiklausytų kažką konkretaus. (žr. Teaching, 

No Greater Call [1999], 55). Kad padėtumėte šeimos 
nariams suprasti prezidento monsono žinią, pagalvoki-
te, ar nevertėtų paprašyti jų papasakoti apie tai, ką jie 
išmoko kartu skaitydami šią žinią. leiskite kiekvienam 
išsakyti savo nuomonę apie tai, kokia mintis straipsnyje 
yra svarbiausia. Užbaikite savo liudijimu apie Prezidento 
monsono žinią. 

dievo žodžio, apreikšto per Jo pranašus, mokymas 
gali galingai veikti mūsų mokomų žmonių gyvenimus 
(žr. Teaching, No Greater Call, 50). Prezidentas  
monsonas sako, kad žinojime, jog esame dievo  
vaikai, glūdi stiprybė ir galia. Perskaitę straipsnį, 
paprašykite šeimos narius išsakyti, kas jiems padeda 
prisiminti, kas jie yra. 

JauniMaS
Kas yra tikrasis grožis?

Šioje žinioje prezidentas monsonas sako: „mūsų 
pasaulyje moralinis grožis, lyginant su išoriniu grožiu 

ar žavesiu, dažnai laikomas antraeiliu.“ merginoms gali 
būti sunku suvokti, kokios nuostabios jos yra ir kokios 
gali tapti. apsvarstykite šias vyresniojo lyno dž. robinso 
iš septyniasdešimties mintis apie tikrąjį grožį.

•	 Mergina,	kurios	veidas	švyti	laime	ir	dora,	skleidžia	
vidinį grožį.

•	 Tyra,	visiškai	natūrali	šypsena	yra	tikrai	graži.	Šio	
tikro grožio neįmanoma suvaidinti – jis yra dvasios 
dovana. 

•	 Kuklumas	būtinas	vidiniam	grožiui	ir	yra	išorinis	 
jo požymis.

•	 Jei	sau	atrodote	negražus,	žiūrėkite	į	save	jus	mylin-
čiųjų akimis. Vidinis grožis, kurį mato mylimieji, gali 
tapti veidrodžiu sau tobulinti.

•	 Vyras,	su	kuriuo	norėtų	susituokti	dora	moteris,	irgi	
„mato ne taip“, kaip prigimtinis vyras (žr. 1 samuelio 
16:7). Jį domins tikrasis grožis, kuris sklinda iš jos 
tyros ir malonios širdies. tas pat tinka ir merginai, 
ieškančiai doro vaikino.

•	 Mūsų	Dangiškasis	Tėvas	tikisi,	kad	visi	Jo	vaikai	pasi-
rinks tiesą, kuri yra vienintelis kelias į ilgalaikę laimę 
ir vidinį grožį.

•	 Pas	Viešpatį	nėra	konkurencijos.	Visi	turi	vienodą	pri-
vilegiją įgyti Jo atvaizdą savo veide (žr. almos 5:19). 
nėra tikresnio grožio.

Visą žinią galite perskaityti lyno dž. robinso straips-
nyje „tikrasis Grožis“ („true beauty“, New Era, nov. 
2008, 30.) Vaikinai panašių patarimų gali rasti erolo s. 
Fipeno straipsnyje „bjaurusis ančiukas ar didinga gulbė? 
spręskite patys!“ ( Liahona, 2009 m. spalis, p. 36).

VaiKai
giedokite gražiausią giesmę

Prezidentas monsonas pasakojo apie tris sesers mak 
Ky kanarėles. dvi buvo visiškai geltonos. Jos atrodė 

tobulos! trečioji neatrodė tobula, nes ant jos sparnų bu-
vo pilkų dėmių. bet sesuo mak Ky mylėjo ją, nes ji labai 
gražiai giedojo.

Kai kuriems žmonėms atrodo, kad jie ne tokie gražūs 
ar protingi kaip kiti. bet kiekvienas yra vertingas Vieš-
pačiui. mes galime būti ištikimi, kilnūs ir savo talentais 
tarnauti kitiems. tada esame tarsi ta geltona kanarėlė 
su pilkomis dėmėmis ant sparnų. esame netobuli, bet 
giedame gražiausią savo giesmę!

Užrašykite tris būdus, kaip galite gražiausiai giedoti 
Viešpačiui.

Gražiausiai giedoti Viešpačiui galiu:

1.  ____________________________________________

2.  ____________________________________________

3.  ____________________________________________
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sandorų atnaujinimas per 
sakramentą

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 išsakyti, ką jos pajuto ir 
išmoko.

Sakramentą įsteigė Jėzus 
Kristus

„Jėzus paėmė duoną, palaimino, 
laužė ir davė mokiniams, tardamas: 
„Imkite ir valgykite.“ (Mato 26:26.) 
„Tai yra mano kūnas, kuris už jus 
atiduodamas. Tai darykite mano 
atminimui.“ (Luko 22:19.) Lygiai 
taip po vakarienės Jis paėmė taurę 
vyno, kaip įprasta, atskiestą vande-
niu, sukalbėjo padėkos palaiminimą 
ir davė ją susirinkusiems aplink Jį, 
sakydamas: „Ši taurė yra Naujoji 
Sandora mano kraujyje, kuris už jus 
išliejamas“,… „nuodėmėms atleisti“. 
„Tai darykite mano atminimui.“

„Nuo to įvykio aukštutiniame 
kambaryje prieš Getsemanę ir Gol-
gotą, pažado vaikai laikosi sandoros 
prisiminti Kristaus auką šiuo naujes-
niu, labiau išaukštintu, šventesniu ir 
asmeniškesniu būdu.“ 1

Vyresnysis Džefris R. Holandas iš Dvylikos 
Apaštalų Kvorumo

Savo krikšto sandoras 
atnaujiname per sakramentą

„Per krikštą mes priimame šven-
tą Jėzaus Kristaus vardą. Jo vardo 
priėmimas yra vienas iš svarbiausių 
mūsų gyvenimo patyrimų …

Kiekvieną savaitę per sakramen-
to susirinkimą atnaujindami savo 
krikšto sandorą, mes pažadame 
atminti apmokančią mūsų Gelbėtojo 
auką. Pažadame elgtis, kaip elgėsi 
Gelbėtojas, – būti paklusnūs Tėvui 
ir visada laikytis Jo įsakymų. Už tai 
gauname palaiminimą, kad Jo Dva-
sia visuomet bus su mumis.“ 2

Vyresnysis Robertas D. Heilsas iš Dvylikos 
Apaštalų Kvorumo

„Kartą praleidau dieną su ką tik 
pasikrikštijusia aštuonmete mergai-
te. Dienai baigiantis ji su nuoširdžiu 
įsitikinimu tarė: „Jau visa diena, kaip 
aš pasikrikštijusi ir nė karto nenusi-
dėjau!“ Bet jos tobula diena nesitęs 
amžinai, ir esu tikras, kad dabar ji 
suvokia, kaip ir visi mes, kad kaip 
besistengtume, ne visada pavyksta 
išvengti klaidingo poelgio, klaidingo 
pasirinkimo…

Patys vieni pasikeisti negalime. 
Vien mūsų gerų ketinimų ir valios 
pastangų nepakanka. Kai suklysta-
me ar priimame neteisingą sprendi-
mą, mums būtina Gelbėtojo pagalba 
grįžti į teisingą kelią. Kiekvieną 

savaitę priimame sakramentą,  
kad parodytume, jog tikime, kad  
Jis gali pakeisti mus. Mes išpažįs-
tame savo nuodėmes ir pažadame 
palikti jas.“ 3

 Džiulė B. Bek, Visuotinė Paramos 
bendrijos prezidentė

Išnašos
 1. Jeffrey R. Holland, „This Do in Remembrance 

of Me“,  Ensign, Nov. 1995, 67.
 2. Robert D. Hales, „The Covenant of Baptism: 

To Be in the Kingdom and of the Kingdom“, 
 Liahona, Jan. 2001, 8.

 3. Julie B. Beck, „Remembering, Repenting,  
and Changing“,  Liahona, May 2007, 110–111.
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Patarimai lanKomaJam 
moKymui
susipažinusios su seserimi  
ir jos šeima, ieškokite būdų, 
kaip galėtumėte padėti jai  
per sakramentą atnaujinti 
savo sandoras. Jeigu ji nesi-
lanko sakramento susirinki-
me, ar galėtumėte pakviesti 
ją apsilankyti ar padėti jai 
tai padaryti (pavėžėti, padėti 
prižiūrėti vaikus, būti šalia jos 
ir pan.)?

aSmeniniS PaSiruošimaS
luko 22:19–20
1 Korintiečiams 11:23–28
3 nefio 18:1–12
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