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Širdžių atsigręžimo pažadas

Mano motina Mildred Benion Airing augo ferme-
rių bendruomenėje Grendžeryje, Jutos valst., 
JAV. Vienas jos brolis, Rojus, tęsė šeimos verslą 

ir augino avis. Jaunystėje jis daug laiko praleido toli nuo 
namų. Laikui bėgant jis vis mažiau domėjosi Bažnyčia. 
Galų gale jis persikėlė į Aidaho valstiją, vedė ir susilaukė 
trijų vaikų. Jis mirė sulaukęs 34 metų, kai jo žmonai buvo 
28 metai, o jų vaikai buvo maži.

Nors nedidelė Rojaus šeima buvo Aidahe, o mano mo-
tina persikėlė į Naująjį Džersį už maždaug 4000 kilometrų, 
ji jiems dažnai rašė meilės ir palaikymo laiškus. Dėdės 
šeima mano mamą meiliai vadino „teta Mida“.

Bėgo metai ir vieną dieną sulaukiau pusbrolio skambu-
čio. Man buvo pranešta, kad Rojaus žmona mirė. Pusbrolis 
pasakė: „Teta Mida norėtų, kad žinotumėte.“ Teta Mida jau 
seniai buvo mirusi, bet jų šeima vis dar jautė jos meilę ir 
susisiekė su manimi.

Buvau priblokštas, supratęs, kad mano motina savo 
šeimoje atliko vaidmenį, panašų į nefitų pranašų savo 
šeimose atliekamą vaidmenį – būti šalia artimųjų, bandant 
juos atvesti į Jėzaus Kristaus Evangelijos pažinimą. Nefis 
rašė metraštį ir vylėsi, kad įtikins brolių vaikus sugrįžti 
prie patriarcho Lehio tikėjimo. Mozijo sūnūs rodė tą pačią 
meilę skelbdami Evangeliją Lehio palikuonims.

Viešpats numatė būdus mums jausti meilę šeimose, ku-
rios gali būti amžinos. Jaunimas Bažnyčioje jaučia, kaip šir-
dys atsigręžia į jų šeimas. Jie ieško vardų tų šeimos narių, 

kurie savo gyvenime neturėjo galimybės gauti išgelbėjimo 
apeigas. Tuos vardus jie pasiima į šventyklą. Įžengdami į 
krikšto vandenis jie turi galimybę pajausti Viešpaties meilę 
ir meilę tų šeimos narių, už kuriuos atstovaudami atlieka 
apeigas.

Vis dar galiu prisiminti meilę balse pusbrolio, paskam-
binusio ir pasakiusio: „Mūsų motina mirė ir teta Mida 
norėtų, kad žinotumėte.“

Tie iš jūsų, kas atliekate apeigas už šeimos narius, su 
meile tiesiate pagalbos ranką taip, kaip tai darė Mozijo 
sūnūs. Kaip ir jie, jūs taip pat džiaugsitės dėl tų, kas priims 
jūsų atnašą. Jūs taip pat galite tikėtis pajausti tokį pat didelį 
pasitenkinimą, kaip ir Amonas, taip kalbėjęs apie savo 
misionierišką darbą tarp savo tolimų šeimos narių:

„Todėl girkimės, taip, mes girsimės Viešpačiu; taip, 
mes džiaugsimės, nes mūsų džiaugsmas pilnas; taip, mes 
šlovinsime mūsų Dievą per amžius. Štai, kas gali girtis 
Viešpačiu per daug? Taip, kas gali per daug pasakyti apie 
jo didžią galią ir gailestingumą, ir apie didį kantrumą žmo-
nių vaikams? Štai, sakau jums, kad negaliu apsakyti net 
mažiausios dalelės to, ką jaučiu“ (Almos 26:16).

Liudiju, kad jūsų šeimos nariams – kur jie bebūtų – 
jaučiamas meilės jausmas yra Elijos atėjimo pažadas. Jis 
atėjo. Vaikų širdys atsigręžia į tėvus, o tėvų širdys atsigręžia 
į jų vaikus (žr. Malachijo 4:5–6; Džozefas Smitas—Istorija 
1:38–39). Kai jaučiate norą atrasti savo protėvių vardus ir 
juos nusinešti į šventyklą, patiriate šio pažado išsipildymą.
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Tai palaiminimas – gyventi tuomet, kai pildosi širdžių 
atsigręžimo pažadas. Mildred Benion Airing širdyje jautė tą 
norą. Ji mylėjo brolio šeimą ir rūpinosi jais. Jie jautė, kaip 
jų širdys su meile atsigręžia į tetą Midą, nes žinojo, kad ji 
juos myli.

KAIP MOKYTI PAGAL ŠIĄ ŽINIĄ

Galite kartu su tais, kuriuos lankote, perskaityti pra-
našystes apie Elijos dvasią (žr. Malachijo 4:5–6; Džoze-
fas Smitas—Istorija 1:38–39). Aptarkite, kaip įsitraukti 
į šeimos istorijos darbą, pavyzdžiui, per indeksavimą, 
fotografavimą ir tinklaraščio rašymą. Jei tie, ką lankote, 
nesusipažinę su FamilySearch.org, galite skirti laiko 
supažindinimui.

JAUNIMAS
Pažintis su močiute
Džiulyn Karter

Vykdydama vieną Merginų organizacijos tobulėjimo 
programos projektą pasisiūliau močiutei padėti 

ieškoti jos protėvių ir peržiūrėti mikrofilmų lapus šeimos 
istorijos centre, esančiame Mesoje, Arizonos valst., JAV. 
Mums sėdint vienai šalia kitos ir ieškant šeimos narių, 
ėmiau stebėtis: „Ar tikrai gerai pažįstu greta sėdinčią 
savo močiutę?“

Atradome labai daug šeimos narių, parengėme infor-
maciją apie juos ir nuvykome į Mesos Arizonos šventyklą 
atlikti už juos krikštus ir patvirtinimus. Netrukus po to 

močiutė įteikė man įrištą savo šeimos istorijos rinkinį.
Mano močiutė kenčia nuo reumatoidinio artrito ir 

dėl to jai labai sunku rinkti tekstą. Man patinka padėti 
jai dirbti kompiuteriu. Kartu su ja rašome jos gyvenimo 
istorijas, skirtas mūsų šeimos dvasinei gerovei. Man pa-
tinka būti jos gyvenimo dalimi ir kartu dirbant prie šių 
projektų tiek daug sužinoti apie Bažnyčios istoriją.
Autorė šiuo metu gyvena Virdžinijos valst., JAV.

VAIKAI
Meilė kai namuos

Ir dangus mums šypsosi,
Meilė kai namuos.
Viešpats laimina visus
Meilė kai namuos.

(„Grožis supa mus aplink“, Giesmės ir vaikų dainos, p. 44)

Dangiškasis Tėvas nori, kad mylėtume savo šeimas, 
nes taip būsime laimingi. Kuo daugiau tarnausime 

savo šeimoms, tuo labiau mylėsime Dangiškąjį Tėvą ir 
šeimos narius.

Ant popieriaus lapo nupieškite ir iškirpkite širde-
les. Ant jų užrašykite ką nors linksmo arba nupieškite 
paveikslėlius ir slapta perduokite savo šeimos nariams. 
Stebėkite, kaip jie apsidžiaugs!
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Tikėjimas, šeima, parama

Tai lankomojo mokymo žinių apie 
Gelbėtojo misijos bruožus dalis.

Jėzus Kristus yra mūsų Užtarėjas 
pas Tėvą. Žodis užtarėjas (angl. 

„advocate“) yra kilęs iš lotynų kal-
bos žodžio, reiškiančio „tas, kuris 
prašo dėl kito“.1 Gelbėtojas prašo 
dėl mūsų, remdamasis supratimu, 
teisingumu ir gailestingumu. Šis 
žinojimas gali mus pripildyti dėkin-
gumo už Jo Apmokėjimą.

„Klausykite to, kuris yra užtarėjas 
pas Tėvą, kuris gina jūsų bylą prieš jį,

sakydamas: Tėve, pažvelk į ken-
tėjimus ir mirtį to, kuris nepadarė 
nuodėmės, kuriuo tu buvai labai 
patenkintas; pažvelk į savo Sūnaus 
išlietą kraują, kraują to, kurį atidavei, 
kad pats būtum pašlovintas;

todėl, Tėve, pasigailėk šitų mano 
brolių, kurie tiki mano vardą, idant 
jie ateitų pas mane ir turėtų nesibai-
giantį gyvenimą“ (DS 45:3–5).

Apie Kristų, kaip mūsų Užtarėją, 
vyresnysis D. Todas Kristofersonas 
sakė: „Man labai svarbu, kad bet 
kada bet kokiomis aplinkybėmis 

Dieviškoji Jėzaus Kristaus misija – 
Užtarėjas
Pamaldžiai išnagrinėkite šią medžiagą ir stenkitės išsiaiškinti, kuo turite dalintis. 
Kaip Gelbėtojo gyvenimo misijos supratimas stiprina jūsų tikėjimą Juo ir laimina tas, 
kuriomis rūpinatės kaip lankančiosios mokytojos? Daugiau informacijos ieškokite 
tinklalapyje reliefsociety.lds.org.

malda galiu kreiptis į malonės 
sostą, kad mano Dangiškasis Tėvas 
išklausys mano prašymą, kad mano 
Užtarėjas, tas, kuris nedarė nuodė-
mių, kurio kraujas buvo pralietas, 
prašys dėl manęs.“ 2

Iš Raštų 
Mozijo 15:8–9; Moronio 7:28;  
Doktrinos ir Sandorų 29:5; 110:4

Iš mūsų istorijos
Viešpaties Bažnyčios istorijoje 

yra pavyzdžių, kaip Jėzaus Kristaus 
mokinės sekė Jo pavyzdžiu. Estera 
buvo ištikima ir drąsi užtarėja. Jos 
pusbrolis Mordechajas perdavė jai 
kopiją karaliaus įsako, kad žydai 
turi būti sunaikinti, ir įpareigojo ją 
„eiti pas karalių užtarti savo tautą.“ 
Jis pridūrė: „Kas gali žinoti? Galbūt 
tu pasiekei karališkąjį sostą kaip tik 
tokiam metui, kaip dabar“ (Esteros 
4:8, 14).

Nepaisydama pavojaus, Estera 
sutiko būti savo tautos užtarėja: „Po 
to, nepaisydama įstatymo, eisiu pas 

karalių. Jeigu turėsiu žūti, žūsiu“ 
(Esteros 4:16).

Tada Estera nuolankiai kalbėjo 
su karaliumi ir „parpuolusi prie 
jo kojų, verkdama maldavo <…> 
atšaukti [laiškus] <…> sunaikinti 
žydus“. Ji pridūrė: „Kaipgi aš 
galiu pakelti savo giminės sunai-
kinimą?“ (Žr. Esteros 8:3, 5–6.) 
Karaliaus širdis suminkštėjo ir jis 
patvirtino jos prašymą.3
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Apsvarstykite

Kaip Jėzaus Kristaus užtarimai 
įkvepia mus būti maloningus ir 
atlaidžius kitų atžvilgiu.
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