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Amžinas šeimos  
ir draugų ratas

Kad ir kur begyventumėte, jūsų draugai ieško 
didesnės laimės, laimės, kurią atradote gyven-
dami pagal sugrąžintąją Jėzaus Kristaus Evan-

geliją. Galbūt jie nesugeba tos laimės apibūdinti, tačiau 
atpažįsta ją pamatę jūsų gyvenime. Jie trokš sužinoti 
apie minėtosios laimės šaltinį pamatę, kad jūs, kaip ir 
jie, susiduriate su tokiais pat sunkumais. 

Jūs patyrėte laimę, kai laikėtės Dievo įsakymų. Tai 
– pažadėtas vaisius tiems, kurie gyvena pagal Evange-
liją (žr. Mozijo 2:41). Jūs ištikimai paklūstate Viešpaties 
įsakymams ne tam, kad į save atkreiptumėte dėmesį, 
tačiau tie, kurie mato jus laimingus, yra Viešpaties ruo-
šiami išgirsti gerąją sugrąžintosios Evangelijos naujieną.

Gautieji palaiminimai jus įpareigojo ir suteikė nuosta-
bių galimybių. Kaip Jėzaus Kristaus sandoros mokinys 
esate įpareigotas suteikti visiems, ypač savo draugams  
ir šeimos nariams, galimybę rasti daugiau laimės.

Viešpats matė, kad turėsite progų dalintis Evangelija 
ir jūsų pareigą apibūdino šiuo įsakymu: „Kiekvienas 
įspėtas žmogus turi įspėti savo artimą“ (DS 88:81).

Kai apsisprendžiate gyventi pagal Jėzaus Kristaus 
Evangeliją, Viešpats padaro taip, kad dėl jūsų širdies 
permainos tampa lengviau paklusti šiam įsakymui. To-
dėl auga jūsų meilė aplinkiniams, auga jūsų troškimas, 
kad jie patirtų tokią pat laimę.

Vienas tos permainos pavyzdys yra tai, kaip elgiatės 
pasitaikius progai padėti misionieriškame Viešpaties 
darbe. Nuolatiniai misionieriai greitai supranta, kad gali 
tikėtis malonaus atsako, kai paprašo tikro atsivertusiojo 
parekomenduoti draugus išklausyti jų žinią. Atsivertu-
sysis trokšta dalintis savo laime su draugais ir šeimos 
nariais.

Jei jūsų apylinkės misijos vadovas ar misionieriai 
paklausia, kuriuos iš jūsų pažįstamų jie galėtų mokyti, 
tai jums didelis komplimentas. Jie žino, kad draugai 
matė jus laimingus ir tai paruošė juos išgirsti ir priimti 
Evangeliją. Jie žino, kad jiems atėjus į bažnyčią būsite 
taip reikalingu draugu.

Nebijokite, kad, pakviesdami draugus susitikti su mi-
sionieriais, juos prarasite. Turiu draugų, kurie nesutiko 
susitikti su misionieriais, tačiau po daugelio metų jie pa-
dėkojo man už tai, kad panorau pasidalinti tuo, kas man 
brangiausia. Pasidalindami Evangelija, kuri jūsų draugų 
akyse suteikė jums laimės, užmegsite amžinas draugys-
tes. Niekada nepraleiskite progos pakviesti draugą, ypač 
šeimos narį, sekti laimės planu.

Geriausia pakviesti tai daryti Bažnyčios šventyklose. 
Jose Viešpats gali suteikti išgelbėjimo apeigas mūsų pro-
tėviams, negalėjusiems to padaryti savo gyvenime. Jie 
iš dangaus žvelgia į jus kupini meilės ir vilties. Viešpats 
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pažadėjo, kad jie turės galimybę įžengti Jo karalystėn 
(žr. DS 137:7–8), ir jūsų širdyse pasėjo meilę jiems.

Daugelis iš jūsų šventykloje, atlikdami apeigas už 
kitus, patyrėte džiaugsmą. Tokį pat džiaugsmą jūs pa-
tiriate rekomenduodami žmones misionieriams. Atlik-
dami apeigas už savo protėvius patiriate dar didesnį 
džiaugsmą. Pranašui Džozefui Smitui buvo apreikšta, 
kad mūsų amžinoji laimė pasiekiama tik tuo atveju, jei 
per vikarines šventyklos apeigas suteikiame tą palaimą 
savo protėviams (žr. DS 128:18).

Per Kalėdas mūsų širdys atsigręžia į Gelbėtoją ir pri-
simename Jo Evangelijos suteiktą džiaugsmą. Geriausiai 
Jam atsidėkojame pasidalindami tuo džiaugsmu su ki-
tais. Dėkingumas virsta džiaugsmu, kai savo draugus ar 
namiškius supažindiname su misionieriais ir šventykloje 
atliekame apeigas už savo protėvius. Toks mūsų dėkin-
gumo ženklas sukuria amžiną ir nesibaigiantį draugų ir 
šeimos ratą.

KAIP MOKYTI PAGAL ŠIĄ ŽINIĄ

Prezidentas Airingas aiškina, kad dalindamiesi  
Evangelija parodome savo dėkingumą Gelbėtojui. 
Aptarkite su tais, kuriuos mokysite, kaip Evangelija 
palaimino jų gyvenimus. Pasiūlykite jiems per maldą 
surasti tuos, su kuriais jie norėtų pasidalinti Evangelijos 
dovana. Aptarkite, kaip jie galėtų tai padaryti.

VAIKAI
Paliudykite

Per šias Kalėdas galite pasidalinti Evangelijos dovana 
draugui ar kaimynui įteikdami Mormono Knygą su 

viduje užrašytu savo liudijimu. Kaip tai padaryti?

1. Ant popieriaus lapo nubraižykite stačiakampį, 
kurio kraštinės būtų 11,5 cm ir 16,5 cm. Paprašykite 
suaugusiųjų, kad padėtų jį iškirpti.

2. Lapo viršuje priklijuokite savo nuotrauką ar 
portretą.

3. Po nuotrauka užrašykite savo liudijimą.
4. Paprašykite suaugusiojo, kad padėtų priklijuoti liudi-

jimą Mormono Knygos vidinėje viršelio pusėje.

JAUNIMAS
Ar galiu padovanoti Mormono 
Knygą?
aut. Džošas Arnetas

Kai buvau devintoje klasėje mano seminarijos mo-
kytojas visus bendraklasius paragino padovanoti 

Mormono Knygą draugams, kurie nepriklausė bažny-
čiai. Nors buvau be galo drovus, visgi sutikau.

Man prireikė kelių dienų, kad įsidrąsinčiau, tačiau 
galiausiai per pietų pertrauką knygą padovanojau savo 
draugei Britnei ir trumpai paliudijau. Britnė man padė-
kojo už knygą.

Tų mokslo metų pabaigoje Britnė persikėlė gyventi 
kitur, tačiau mes palaikėme ryšį. Ji man papasakojo apie 
savo naują mokyklą ir kad beveik visi jos draugai buvo 
Bažnyčios nariai, tačiau su manimi ji niekada nekalbė-
davo dvasinėmis temomis.

Prieš man išvažiuojant į misiją tai pasikeitė. Britnė 
parašė žinutę, kad turi man kažką svarbaus pasakyti. Ji 
ruošėsi krikštui ir norėjo padėkoti man už draugystę ir 
gerą pavyzdį.

Dievas pasirinko drovų, neturintį misionieriškos 
patirties penkiolikmetį ir liepė jam pasidalinti Evangelija 
su tuo, kuris ją priims. Žinau, kad paklusdami Dvasiai 
tarp mus supančių žmonių visi galime surasti tuos, kurie 
laukia sugrąžintosios Evangelijos žinios. Jei bent vienam 
žmogui padėtume ateiti pas Viešpatį, žinau, „koks didis 
būtų [mūsų] džiaugsmas su [juo ar] ja [mūsų] Tėvo kara-
lystėje!“ (DS 18:15.)
Autorius gyvena Vašingtone, JAV.
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Dieviška Jėzaus Kristaus,  
Viengimio Sūnaus, misija
Pamaldžiai išnagrinėkite šią medžiagą ir prašykite įkvėpimo, padėsiančio jums žinoti 
ką aptarti. Kaip Gelbėtojo gyvenimo ir misijos supratimas sustiprins jūsų tikėjimą Juo 
ir palaimins jūsų lankomus ir prižiūrimus žmones? Daugiau informacijos ieškokite 
tinklalapyje reliefsociety.lds.org.

Ką aš galiu padaryti?
1. Kodėl man svarbu suprasti 
Jėzaus Kristaus misiją?

2. Kaip sandoros sustiprina mūsų 
tikėjimą Gelbėtoju?
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Tikėjimas, šeima, parama

Ši žinia yra iš lankomojo mokymo žinių 
serijos apie Gelbėtojo misijos aspektus.

Mūsų Gelbėtojas Jėzus Kristus 
vadinamas Viengimiu Sūnumi 

dėl to, kad Jis yra vienintelis žemėje 
gimęs iš mirtingos motinos ir ne-
mirtingo Tėvo. Jis paveldėjo Dievo, 
savo Tėvo, dieviškas galias. Iš savo 
motinos Marijos Jis paveldėjo mirtin-
gumą ir turėjo iškęsti alkį, troškulį, 
nuovargį, skausmą ir mirtį.1

Kadangi Jėzus Kristus yra Tėvo 
Viengimis, Jis galėjo atiduoti savo 
gyvybę ir ją vėl susigrąžinti prisikel-
damas. Raštas mus moko, kad „per 
Kristaus <…> apmokėjimą“ mes 
galime „įgyti prisikėlimą“ ( Jokūbo 
4:11). Taip pat sužinome, kad kiek-
vienas „gali būti prikeltas nemirtin-
gas amžinam gyvenimui, <…> visi, 
kurie tikės“ (DS 29:43).

Mūsų tikėjimas Kristumi sutvir-
tės, kai geriau suprasime, ką reiškia 
tai, kad Jėzus yra Tėvo Viengimis. 
Vyresnysis D. Todas Kristofersonas 

iš Dvylikos Apaštalų Kvorumo  
sakė: „Tikėjimas Jėzumi Kristumi  
yra įsitikinimas ir pasitikėjimas, kad:  
1) Jis yra Viengimis Dievo Sūnus,  
2) Jis įvykdė begalinį Apmokėjimą  
ir 3) Jis išties prisikėlė.“ 2 Mūsų dienų 
pranašai paliudijo: „[ Jėzus Kristus] 
buvo <…> Viengimis Sūnus kūne, 
pasaulio Išpirkėjas.“ 3

Iš Raštų
Jono 3:16; Doktrinos ir Sandorų 
20:21–24; Mozės 5:6–9

Iš mūsų istorijos
Naujajame Testamente skai-

tome apie moteris, vienas minimas 
vardais, kitas ne, naudojusias savo 
tikėjimą Jėzumi Kristumi, sekusias ir 
gyvenusias pagal Jo mokymus ir liu-
dijusias apie Jo tarnystę, stebuklus 
ir didybę. Šios moterys tapo pavyz-
dingos Jėzaus mokinės ir svarbios 
išgelbėjimo darbo liudytojos.

Morta tvirtai paliudijo apie 
Gelbėtojo dievišką prigimtį Jam 

sakydama: „Taip, Viešpatie! Aš tikiu, 
jog tu Mesijas, Dievo Sūnus, kuris 
turi ateiti į šį pasaulį“ ( Jono 11:27).

Pirmosiomis Gelbėtojo dieviškos 
prigimties liudininkėmis buvo Jo 
motina Marija ir jos pusseserė Elz-
bieta. Po to, kai angelas Gabrielius 
aplankė Mariją, ji bemat aplankė 
Elzbietą. Vos tik Elzbieta išgirdo 
Marijos sveikinimą, ji „pasidarė 
kupina Šventosios Dvasios“ (Luko 
1:41) ir paliudijo, kad Marija taps 
Dievo Sūnaus motina.
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