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Mane, kaip ir daugelį kitų, dažnai įkvepia gražus 
menas ir graži muzika. Taip ir nutiko, kai gro-
žėjausi gabaus danų dailininko Francio Švarco 

paveikslu, pavadintu Agonija sode.1

Šiame skaudžiai gražiame paveiksle vaizduojamas Get-
semanės sode klūpantis Gelbėtojas. Jam meldžiantis greta 
stovi angelas ir laiko Jį savo švelniame glėbyje, taip guos-
damas, palaikydamas ir suteikdamas dangišką pagalbą.

Kuo daugiau mąstau apie šį paveikslą, tuo labiau mano 
širdis ir protas prisipildo neapsakomo švelnumo ir dė-
kingumo. Matau, bent iš dalies, ką reiškė būti drauge su 
Gelbėtoju, kai Šis, prisiimdamas pasaulio nuodėmes, pra-
dėjo Savo nuostabų kulminacinį darbą šiame mirtingame 
gyvenime. Žaviuosi begaline Tėvo meile ir užuojauta Savo 
vaikams. Mano sielą persmelkia didžiulis dėkingumas už 
tai, ką nuodėmės neturintis Sūnus padarė dėl visos žmoni-
jos ir dėl manęs.

Dievo Sūnaus auka
Kasmet tokiu metu minime ir apmąstome Jėzaus Kris-

taus auką, skirtą visai žmonijai.
Tai, ką Gelbėtojas dėl mūsų padarė nuo Getsemanės 

sodo iki Golgotos, man nesuvokiama. Jis prisiėmė mūsų 
nuodėmių naštą ir sumokėjo amžiną ir privalomą išpirką 
ne tik už Adomo pirminį nusižengimą, bet ir už nuodėmes 
ir nusižengimus milijardų milijardus kada nors gyvenusių 
sielų. Ši amžina, šventa auka „pat[į] Diev[ą], didžiausią iš 
visų, privertė drebėti iš skausmo ir kraujuoti iš kiekvienos 

poros, ir kentėti tiek kūnu, tiek ir dvasia“ (DS 19:18).
Jis kentėjo už mane.
Jis kentėjo už jus.
Mano siela trykšta dėkingumu, kai susimąstau apie 

brangią šios aukos prasmę. Apima nuolankumas žinant, 
kad visi, kas priima šią dovaną ir atgręžia širdis į Jį, gali 
gauti atleidimą ir būti apvalyti nuo savo nuodėmių, kad ir 
kokia tamsi jų nuodėmė ar kokia slegianti jų našta bebūtų.

Vėl galime tapti be dėmės ir tyri. Galime būti išpirkti 
mūsų mylimo Gelbėtojo amžinąja auka.

Kas mus paguos? 
Nors nei vienam neteks patirti Viešpaties kančios gel-

mių, kiekvienas patirs tamsią ir karčią valandą – akimirkas, 
kai mūsų sielvartas ir širdgėla pasirodys didesni, nei galime 
pakelti. Bus laikas, kai mūsų nuodėmių ir apgailestavimo 
našta ims negailestingai slėgti.

Jei tokią akimirką pakelsime savo širdis į Viešpatį, tai Jis 
tikrai žinos ir supras, ką išgyvename. Jis, kuris nesavanau-
diškai kentėjo už mus sode ir ant kryžiaus, dabar nepaliks 
mūsų be paguodos. Jis mus sustiprins, padrąsins ir palai-
mins. Jis apglėbs mus savo švelniomis rankomis.

Jis mums bus kur kas daugiau nei angelas.
Jis mums suteiks palaimingą paguodą, gijimą, viltį ir 

atleidimą.
Visa tai dėl to, kad Jis yra mūsų Išpirkėjas.
Mūsų Išvaduotojas.
Mūsų gailestingas Gelbėtojas ir palaimingasis Dievas.
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IŠNAŠA
1. Kunigas, kalbėjęs Francio Švarco laidotuvėse, sakė: „Jo tapyba buvo 

apdovanota iš aukštybių ir vertingesnė už daugelį pamokslų“ (Emmilie 
Buchanan- Whitlock, “History of Artists’ Lives Gives Greater Context for 
Exhibit,” Deseret News, Sept. 29, 2013, deseretnews.com).

KAIP MOKYTI PAGAL ŠIĄ ŽINIĄ

Prieš pamoką ieškokite Dvasios, kuri jums padėtų 
suvokti konkrečias savo mokinių reikmes, vadovavimo. 
Dalindamiesi Prezidento Uchtdorfo žinios ištraukomis, 
liudykite apie Gelbėtoją ir Jo išperkančią auką. Galbūt 
galite pasiteirauti, ką jūsų mokomiems žmonėms reiškia 
Jo Apmokėjimas ir kaip jie jautė Viešpaties paguodą 
savo „tamsią ir karčią valandą“.

JAUNIMAS
Pergalė per Jėzų Kristų
Vardas neskelbiamas

Turėjau problemų dėl dažno persivalgymo. Dėl nuo-
latinių apsirijimo protrūkių buvau akėjamas didžiu-

lės kaltės, nevilties ir nusivylimo. Bandydamas įveikti 
savo problemą, jaučiausi toks bejėgis.

Ilgiausiai nesusimąsčiau apie tai, kad Gelbėtojo Ap-
mokėjimas ne tik mus išgelbsti, bet ir išperka, ir išto-
bulina, ir kad tai gali būti pritaikyta mano akivaizdžiai 
netobulam įpročiui persivalgyti. 

Taigi, nusprendžiau atsiduoti Gelbėtojui. Meldžiausi 
dėl to. Nuoširdžiai pripažinęs savo silpnybę ir tai, kad 
man reikia malonės, paprašiau Dangiškąjį Tėvą atei-
nančią dieną palaiminti mane Savo dieviška pagalba. 
Tą vakarą jaučiau mylinčio Tėvo palaikymą ir tai, kad Jis 
nepaprastai troško padėti savo sūnui, jaučiau nepanei-
giamą galią vykdyti Jo valią.

Nuo to vakaro maistas daugiau manęs nebevaldo. Ži-
nau, kad Jėzus Kristus yra mano sėkmės priežastis. Kaip 
Paulius mokausi, kad „visa galiu [per Kristų], kuris mane 
stiprina“ (Filipiečiams 4:13). Stengiuosi niekada nepa-
miršti dar vienos Pauliaus pamokos: „Dėkui Dievui, kuris 
duoda mums pergalę per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų“  
(1 Korintiečiams 15:57).

VAIKAI
Gelbėtojas paguos jus

Šeimos nario arba draugo paprašykite papasakoti 
apie tai, kada jie jautė Gelbėtojo paguodą. Pabandy-

kite prisiminti atvejį, kai Gelbėtojas paguodė jus. Galite 
piešinyje pavaizduoti tą patyrimą. Piešinį pasikabinkite 
prie lovos, kad jis primintų, jog Jėzus Kristus visuomet 
paguos.
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Ši žinia yra iš lankomojo mokymo žinių 
serijos apie Gelbėtojo savybes.

Dažnai manoma, kad kantrumas 
yra rami ir pasyvi savybė, tačiau 

Prezidentas Dyteris F. Uchtdorfas, 
Antrasis patarėjas Pirmojoje Pre-
zidentūroje, sakė: „Kantrybė nėra 
pasyvus pasidavimas ar dėl mūsų 
baimių pasirinktas neveiklumas. 
Kantrybė – tai aktyvus laukimas ir 
iškentimas. Tai reiškia toliau da-
ryti, kas pradėta…, netgi kai mūsų 
širdžių troškimai vėluoja išsipildyti. 
Kantrybė yra ne vien ištverti, bet 
ištverti gerai!“

Mūsų ikimirtingajame gyvenime 
Dangiškasis Tėvas paruošė planą 
mums – Savo dvasiniams vaikams 
– ir mes šaukėme iš džiaugsmo 
sulaukę galimybės ateiti į žemę  
(žr. Jobo 38:7). Jei šiame žemiškame 
gyvenime nuspręsime savo valią 
derinti su Jo valia, tai Jis padarys 
mus „įrankiu savo rankose daugeliui 
sielų išgelbėti“ (Almos 17:11).

Prezidentas Uchtdorfas tęsė: 
„Kantrybė reiškia priimti tai, ko ne-
begalima pakeisti, ir narsiai pasitikti 
tai su malone ir tikėjimu. Ji reiškia 
būti norinčiam „paklusti viskam, ką 

Jėzaus Kristaus savybės:  
pakantus ir kantrus

Viešpats mato reikalinga [mums] 
uždėti, lygiai kaip vaikas paklūsta 
savo tėvui“ [Mozijo 3:19]. Galų gale 
kantrybė reiškia būti „tvirtam ir 
pastoviam, ir nepajudinamai be-
silaikančiam Viešpaties įstatymų“ 
[1 Nefio 2:10] kiekvieną kiekvienos 
dienos valandą, netgi tada, kai tai 
daryti sunku.“ 1

Papildomos Raštų ištraukos
Psalmyno 40:1; Galatams 5:22–23; 
2 Petro 1:6; Almos 17:11

Iš Raštų
Raštai mus moko, kad žemiš-

kajame gyvenime turėtume būti 
„kantr[ūs] suspaudimuose, nes jų 
patirsi[me] daug“. Todėl Dievas 
mums duoda šį guodžiantį pažadą: 
„Ištverk juos, nes, štai, aš esu su 
tavimi, net iki tavo dienų pabaigos“ 
(DS 24:8).

Žemiau pateiktoje Biblijos istori-
joje atsispindi kantrumo ir tikėjimo 
pavyzdys.

„Viena moteris, dvylika metų 
sirgusi kraujoplūdžiu, […] prisilietė 
[Kristaus] drabužio apvado, ir krau-
jas bemat liovėsi plūdęs.

[…] Jėzus atsakė: „Mane kažkas 
palietė, nes aš pajutau, kad iš 
manęs išėjo galia.“

Moteris, pamačiusi, kad neliko 
nepastebėta, drebėdama prisiar-
tino, parpuolė jam po kojų ir visų 
žmonių akivaizdoje papasakojo, 
kodėl prisilietusi ir kaip tuojau 
išgijusi.

Tuomet Jėzus jai tarė: „Dukte-
rie, tavo tikėjimas išgelbėjo tave. 
Eik rami!“ (Luko 8:43–48.)

Mes, kaip ir ji, ieškodamos 
Jėzaus Kristaus, galime rasti pa-
laimų ir paguodos, net sveikatą, 
nes Jo Apmokėjimas gali mus 
išgydyti.
IŠNAŠA
1. Dyteris F. Uchtdorfas, „Kantriai tęskite“, 

2010 m. balandžio visuotinės konferenci-
jos medžiaga.
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Apsvarstykite

Kaip buvo apdovanoti ilgi kantrybės 
metai ir tikėjimas Jėzumi Kristumi 
moters, apie kurią pasakojama 
Evangelijos pagal Luką 8- ame 
skyriuje?

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.

Tikėjimas, šeima, parama


