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Galvodami apie Kalėdas dažnai galvojame apie do-
vanų davimą ir gavimą. Dovanos gali būti brangi-
namos tradicijos dalis, bet jos gali ir atitraukti nuo 

paprastos ir kilnios šio meto dvasios bei nuo prasmingo 
mūsų Gelbėtojo gimimo minėjimo.

Iš savo patirties žinau, kad kukliausios Kalėdos gali būti 
labiausiai įsimintinos. Mano vaikystės dovanos, vertinant 
šių laikų standartais, buvo tikrai kuklios. Kartais gaudavau 
persiūtus marškinius arba pirštinių ar kojinių porą. Prisi-
menu vienas ypatingas Kalėdas, kai brolis man padova-
nojo paties išdrožtą medinį peilį.

Kad Kalėdos būtų prasmingos, nebūtinos brangios 
dovanos. Prisimenu istoriją, kuria pasidalino vyresnysis 
Glenas L. Radas, tarnavęs Septyniasdešimties nariu nuo 
1987 iki 1992 metų. Prieš daugelį metų, vadovaudamas 
vyskupo sandėliui, Kalėdų išvakarėse iš kunigijos vadovo 
jis sužinojo apie neturtingą neseniai į miestą atsikrausčiu-
sią šeimą. Apsilankęs jų mažame butelyje, jis rado jauną 
vienišą motiną su keturiais vaikais, jaunesniais nei 10 m.

Šeima buvo tokia neturtinga, kad Kalėdoms mama nega-
lėjo nupirkti skanėstų ar dovanų savo vaikams – ji negalėjo 
nupirkti net eglutės. Pasikalbėjęs su ta šeima, brolis Radas 
sužinojo, kad trys mergaitės norėtų po lėlę ar pliušinį žais-
liuką. Kai jis paklausė šešiametį sūnų, ko šis norėtų, alkanas 
vaikas atsakė: „Aš norėčiau avižinės košės.“

Brolis Radas pažadėjo mažajam berniukui, kad parūpins 
avižinės košės ir gal dar ką nors. Tada jis nuėjo į vyskupo 

sandėlį ir paėmė maisto bei kitų dalykų neatidėliotiniems 
šeimos poreikiams patenkinti.

Tą rytą dosnus pastarųjų dienų šventasis jam buvo davęs 
50 dolerių „žmogui, kuriam reikės paramos“. Brolis Radas 
šiltai aprengė tris savo vaikus ir nuėjo pirkti kalėdinių do-
vanų – trys jo vaikai rinko žaislus neturtingiems vaikams.

Sukrovę į automobilį maistą, drabužius, dovanas, ka-
lėdinę eglutę ir žaisliukus, Radai nuvažiavo pas tą šeimą. 
Ten jie padėjo mamai ir jos vaikams papuošti eglutę. Tada 
po ja sudėjo dovanas, o mažajam berniukui padovanojo 
didelę pakuotę avižinių dribsnių.

Mama apsiašarojo, vaikai džiūgavo, ir visi kartu sugiedojo 
kalėdinę giesmę. Tą vakarą susirinkusi vakarienės Radų 
šeima dėkojo, kad galėjo suteikti Kalėdų džiaugsmo kitai 
šeimai ir padėti mažajam berniukui gauti avižinės košės.1

Kristus ir davimo dvasia
Pagalvokite, kaip papratai, bet kilniai mūsų Dangiš-

kasis Tėvas pasirinko pažymėti savo Sūnaus gimimą. Tą 
šventą naktį angelai pasirodė ne turtuoliams, o piemenims. 
Kūdikėlis Kristus gimė ne rūmuose, o tvartelyje. Jis buvo 
suvystytas ne šilkais, o paprastais vystyklais.

Tų pirmųjų Kalėdų kuklumas pranašavo, kaip Gelbėto-
jas gyvens. Nors buvo sukūręs žemę, gyvenęs didybėje bei 
šlovėje ir stovėjęs Tėvo dešinėje, Jis atėjo į žemę kaip bejė-
gis kūdikis. Jo gyvenimas buvo kuklaus kilnumo pavyzdys, 
Jis vaikščiojo tarp vargšų, ligonių, liūdinčių ir prislėgtų.

Pripildyti pasaulį Kristaus meilės
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Nors buvo karalius, Jis nesiekė nei žmonių garbinimo, 
nei turtų. Jo gyvenimas, Jo žodžiai ir Jo kasdieniai darbai 
tapo paprasto, bet gilaus kilnumo paminklais.

Jėzus Kristus, kuris tobulai mokėjo duoti, paliko mums 
davimo pavyzdį. Tiems, kurių širdis slegia vienatvė ir 
sielvartas, Jis teikia užuojautą ir paguodą. Ištiktiems kūno 
ir proto negalavimų bei kančių Jis teikia meilę ir gydymą. 
Tiems, kurių sielas slegia nuodėmė, Jis siūlo viltį, atlei-
dimą ir išpirkimą.

Jei Gelbėtojas dabar būtų tarp mūsų, mes Jį rastume ten, 
kur Jis visada būdavo – tarnaujantį romiems, liūdintiems, 
nuolankiems, prislėgtiems ir turintiems vargdienio dvasią. 
Per šias Kalėdas ir visada dovanokime dovanas Jam – my-
lėkime taip, kaip myli Jis. Atminkime nuolankų Jo gimimo, 
dovanų ir gyvenimo kilnumą. Paprastais gerumo, tikrosios 
meilės ir atjautos darbais pripildykime pasaulį Jo meilės ir 
gydančios galios šviesos.

IŠNAŠA
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1930 (1995), 352–53; t.p. žr. Glen L. Rudd, “A Bowl of Oatmeal,” Church 
News, Dec. 2, 2006, 16.

KAIP MOKYTI PAGAL ŠIĄ ŽINIĄ

Prezidentas Uchtdorfas moko, kad turėtume sekti 
Gelbėtojo davimo pavyzdžiu. Pagalvokite, ar nevertėtų 
jūsų lankomus žmones paprašyti iš eilės papasakoti, 
kuo Gelbėtojas apdovanojo juos ir kaip jie galėtų tas 
dovanas panaudoti tarnaudami kitiems. Pavyzdžiui, jei 
narys palaimintas muzikiniais gabumais, jis ar ji galėtų 
eiti giedoti kalėdinių giesmių kaimynams. Galite pa-
siūlyti savo lankomiesiems atsiklaupus melstis ir prašyti 
įkvėpimo, kokiomis dovanomis dalintis, kaip dalintis ir 
su kuo. Veikite pagal gautą įkvėpimą.

JAUNIMAS
Mokykitės iš kitų žmonių patyrimų

Prezidentas Uchtdorfas iš savo patirties moko, „kad 
kukliausios Kalėdos gali būti labiausiai įsimintinos“. 

Iš vyresnės kartos galime labai daug pasimokyti; daug 
suaugusiųjų pergyveno karą, bedarbystę, ligas ir kitus 
išbandymus. Paprašykite, kad vyresni jūsų apylinkės ar 
skyriaus nariai papasakotų apie savo prasmingiausias 
Kalėdas. Jų istorijas galite užrašyti. Pasistenkite pasimo-
kyti iš jų pavyzdžio, per šias Kalėdas daugiau dėmesio 
skirdami nuoširdžiai tarnystei ir Gelbėtojo atminimui.

VAIKAI
Jėzaus Kristaus dovanos

Kai kurie žmonės Jėzaus Kristaus gimimo šventei 
paminėti puošia Kalėdų eglutę. Kartais žmonės po 

eglute deda dovanas kitiems. Ką Gelbėtojas padovanojo 
jums? Nupieškite Kalėdų eglutę su penkiomis dova-
nomis po ja. Perskaitykite žemiau pateiktas ištraukas 
ir nuspalvinkite po vieną dovaną kiekvienai ištraukai. 
Jūs taip pat galite padovanoti dovanų Jėzui – kaip nors 
padėti kitiems.

Psalmynas 33:6

Jono 14:27

Jono 15:9

2 Nefio 2:8

3 Nefio 15:9
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Tikėjimas, šeima, parama

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

„Gelbėtojas yra tikros ramybės 
šaltinis, – sakė vyresny-

sis Kventinas L. Kukas iš Dvylikos 
Apaštalų Kvorumo. – Nors bus 
išbandymų, dėl Gelbėtojo Apmokė-
jimo ir malonės už teisų gyvenimą 
bus atlyginta asmenine ramybe.“ 1 
Suvokimas, kad Jėzus Kristus yra 
Ramybės kunigaikštis, gali padėti 
mums rasti vidinę ramybę ir sustip-
rinti mūsų tikėjimą Juo.

Jėzus Kristus sakė: „Aš jums tai 
kalbėjau, kad manyje atrastumėte 
ramybę. Pasaulyje jūsų priespauda 
laukia, bet jūs būkite drąsūs: aš nu-
galėjau pasaulį!“ ( Jono 16:33.) Liu-
dydama apie šią tiesą Linda S. Ryvs, 
antroji patarėja visuotinėje Paramos 
bendrijos prezidentūroje, sakė: 
„Viešpats buvo gailestingas man ir 
palengvino mano naštas. Jis padėjo 
man pajusti nuostabią ramybę.“ 2

Dieviškoji Jėzaus Kristaus misija – 
Ramybės Kunigaikštis
Pamaldžiai išnagrinėkite šią medžiagą ir stenkitės suvokti, ką reikia aptarti. Kaip 
Gelbėtojo gyvenimo ir misijos supratimas sustiprins jūsų tikėjimą Juo ir palaimins tas, 
kuriomis rūpinatės per lankomąjį mokymą? Daugiau informacijos ieškokite tinklalapyje 
reliefsociety.lds.org.

Vyresnysis Ričardas G. Skotas iš 
Dvylikos Apaštalų Kvorumo mokė: 
„Ideali vieta tai ramybei yra tarp 
mūsų namų sienų, jei padarėme 
viską, ką galime, kad namų šerdis 
būtų Viešpats Jėzus Kristus.“ 3

Papildomos Raštų ištraukos
Izaijo 9:6; Luko 2:14;  
Jono 14:27; 1 Nefio 13:37;  
Doktrinos ir Sandorų 59:23

Iš Raštų
Izaijas pranašavo apie Jėzaus 

Kristaus, Ramybės Kunigaikščio, 
gimimą (žr. Izaijo 9:6). Amerikos 
žemyne Samuelis Lamanitas išpra-
našavo ženklus, kurie lydės Kristaus 
gimimą, turėjusį įvykti po penkerių 
metų (žr. Helamano 14:3, 5). Išpra-
našautai dienai artėjant, netikintieji 
grasino nužudyti visus tikinčiuosius, 
jei šie ženklai nepasirodys. Pranašas 
Nefis „karštai šaukėsi Viešpaties visą 

tą dieną; ir štai, Viešpaties balsas 
atėjo jam, sakantis: … rytoj aš 
ateisiu į pasaulį“ (3 Nefio 1:12–
13). Tie ženklai pasirodė, ir, Kris-
tui gimus, „žmonės vėl pradėjo 
taikiai gyventi šalyje“ (23 eil.).

Betliejuje Marija „pagimdė savo 
pirmagimį sūnų, suvystė jį vystyk-
lais ir paguldė ėdžiose“ (Luko 2:7).
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Apsvarstykite
Kaip Gelbėtojas atneša ramybę  
į jūsų gyvenimą?
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