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Kunigystės galia surišti šeimas amžiams yra viena 
didžiausių Dievo dovanų. Kiekvienas, supran-
tąs išgelbėjimo planą, trokšta šio nesibaigiančio 

palaiminimo. Tik užantspaudavimo apeigose, atliekamose 
pašventintose Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus 
Bažnyčios šventyklose, Dievas pažada, kad šeima amžinai 
gali būti drauge.

Kunigystės raktus, kurių dėka tai tapo įmanoma pada-
ryti, į žemę sugrąžino pranašas Elija Kirtlando šventykloje 
per Džozefą Smitą. Iki šių dienų šie kunigystės raktai nenu-
trūkstama linija yra perduodami per dabartinius Pastarųjų 
Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios pranašus.

Išganytojas Savo mirtingosios tarnystės žemėje metu 
apie galią užantspauduoti šeimas kalbėjo vyriausiajam 
apaštalui Petrui, sakydamas: „Iš tiesų sakau jums: ką tik 
jūs surišite žemėje, bus surišta ir danguje, ir ką tik atrišite 
žemėje, bus atrišta ir danguje“ (Mato 18:18).

Gyventi šeimomis per amžius mes galime tik celestiali-
nėje karalystėje. Ten galime gyventi šeimomis Dangiškojo 
Tėvo ir mūsų Gelbėtojo akivaizdoje. Štai kaip šią nuosta-
bią palaimą Doktrinoje ir Sandorose apibūdino pranašas 
Džozefas Smitas:

„Kai Gelbėtojas pasirodys, mes matysime jį tokį, koks 
jis yra. Mes matysime, kad jis yra žmogus kaip ir mes.

Ir tie patys santykiai, kurie yra tarp mūsų čia, bus tarp 
mūsų ir ten, tik jie bus sujungti su amžinąja šlove, kuria 
dabar negalime mėgautis“ (DS 130:1–2).

Šios eilutės byloja apie tai, kad užtikrintai galime siekti 
dangiškojo standarto savo šeimos santykiuose. Gyvieji ir 
mirusieji mūsų šeimos nariai turėtų taip mums rūpėti, kad 
padarytume viską, ką galime, kad pasiūlytume jiems mus 
danguje sujungiančias kunigystės apeigas.

Daugelis iš jūsų, ir jauni ir pagyvenę, tai darote. Jūs 
ieškote duomenų tų protėvių, kurie dar nėra gavę apeigų, 
užantspauduojančių jus drauge.

Beveik visi turite gyvųjų artimųjų, kurie nebuvo užant-
spauduoti kunigystės galia. Daugelis turite gyvųjų artimųjų, 
kurie gavo kunigystės apeigas, tačiau nesilaiko su Dievu 
sudarytų sandorų. Dievas palaimins jus, kad sugebėtu-
mėte su tikėjimu padėti tiems artimiesiems. Jums skirtas 
Viešpaties pažadas Jo mokiniams, kurie ves kitus pas Jį:

„Ir kas jus priims, ten būsiu ir aš, nes aš eisiu prieš jūsų 
veidą. Aš būsiu jūsų dešinėje ir jūsų kairėje, ir mano Dvasia 
bus jūsų širdyse, ir mano angelai aplink jus, kad jus palai-
kytų“ (DS 84:88).

Pro savo biuro langą kiekvieną dieną matau jaunikius 
ir nuotakas, besifotografuojančius tarp nuostabių gėlių ir 
trykštančių fontanų. Dažnai jaunikis žengia kelis nelengvus 
žingsnius, nešdamas jaunąją ant rankų, kai vestuvių foto-
grafas fotografuoja. Kaskart tai matydamas prisimenu po-
ras, kurias pažinojau ir kurioms teko gyvenimui apsunkus, 
kartais labai greitai po vestuvių, nešti vienas kitą kitokiais 
būdais. Galime entekti darbo. Gali gimti vaikai, turintys 
rimtų negalių. Gali užklupti ligos. Tada gebėjimas elgtis 
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su kitais taip, kaip norėtume, kad su mumis elgtųsi, įgytas 
tada, kai tai padaryti buvo lengviau, pavers mus didvyriais 
ir didvyrėmis tuo išbandymų laikotarpiu, kuris pareikalaus 
iš mūsų daugiau, nei manėme, kad galime.

Savo šeimose turime sukurti tokius santykius, kuriuos 
galėtume pratęsti gyvendami Dievo akivaizdoje. Privalome 
stengtis neįžeisti ir neįsižeisti. Apsispręskime greitai ir 
visiškai atleisti. Kitų džiaugsmą padarykime svarbesnį už 
savąjį. Neužgauliokime vieni kitų. Jei stengsimės visa tai 
daryti, pakviesime Šventąją Dvasią į savo šeimos ir į savo 
asmeninį gyvenimą.

Patikinu jus, kad Viešpačiui padedant ir atgailaujan-
čiomis širdimis jau šiame gyvenime galime pamatyti tokį 
gyvenimą, kokį norime turėti amžinai. Dangiškasis Tėvas 
mus myli. Jis nori, kad grįžtume pas Jį. Per Gelbėtojo 
Apmokėjimą galime pasiekti širdies permainą, kuri reika-
linga norint įžengti į šventas šventyklas, sudaryti sandoras, 
kurių galėtume laikytis ir, laikui atėjus, vėl per amžius 
gyventi šeimomis namie – celestialinėje šlovėje.

KAIP MOKYTI PAGAL ŠIĄ ŽINIĄ

Dalindamiesi doktrina apie amžinąsias šeimas, 
apsvarstykite, ką sakė vyresnysis Ričardas G. Skotas iš 
Dvylikos Apaštalų Kvorumo: „Visada stenkitės sustiprinti 
šeimas. Mokykite mintyse turėdami šeimų užantspauda-
vimo šventykloje viziją. […] Turėdami užantspaudavimo 
šventykloje apeigų viziją, padėsite statyti žemėje Dievo 
karalystę“ („Aš jums daviau pavyzdį“, 2014 m. balan-
džio visuotinės konferencijos medžiaga). Kaip tiems, 
kuriuos mokote, galite padėti įgyti supratimą apie už-
antspaudavimo šventykloje svarbą? Pakvieskite tuos, ku-
rie dar nėra užantspauduoti, aptarti, kokių žingsnių jie 
galėtų imtis, kad gautų šias apeigas. Su tais, kurie buvo 
užantspauduoti, aptarkite, kaip jie gali išlaikyti amžino-
sios šeimos viziją ir darbuotis, kad pagerintų tarpusavio 
santykius.

JAUNIMAS
Amžiams sujungtas su šeima
Laura Burton

Kai man buvo treji metai, mane pagimdžiusi motina 
leido mane įvaikinti tik su sąlyga, kad būsimieji 

tėvai man leis atlikti Bažnytines apeigas tik tada, kai 
aš būsiu dvylikos. Ji manė, kad turiu būti pakankamai 
subrendusi, kad pati galėčiau pasirinkti, tačiau laukti 
buvo labai sunku.

Išties, buvo sunku matyti krikštus daugybės mano 
draugų, sulaukusių aštuonerių metų, tačiau dar sun-
kiau buvo žinoti, kad negaliu būti užantspauduota su 
mane įvaikinusiais tėvais ir penkiais vyresniais broliais 
ir seserimis, kol nesulauksiu dvylikos metų. Bijojau, 
kad man gali kas nors nutikti, ir aš nebūsiu su jais 
užantspauduota.

Artėjant mano dvyliktajam gimtadieniui, pradėjome 
planuoti mano krikštą ir užantspaudavimą su šeima. 
Mano tėvai leido pasirinkti, kurioje šventykloje mes 
būsime užantspauduoti. Visada maniau, kad San Diego 
Kalifornijos šventykla yra pati gražiausia, taigi visa 
mano šeima sutiko užantspaudavimui vykti į Kaliforniją.

Nekantravau tapti amžinąja šeima su savo tėvais, 
broliais ir seserimis. Per užantspaudavimo apeigas, 
jutau tokią stiprią Dvasią, kurią sunku nusakyti žodžiais. 
Dabar, kai jau esu užantspauduota su savo šeima, mano 
nuogąstavimus pakeitė paguoda ir ramybė, žinojimas, 
kad dabar su jais esu sujungta amžiams.
Autorė gyvena Jutoje, JAV.

VAIKAI
Žvelkite į šventyklą

Prezidentas Airingas aiškina, kad kunigystės dėka 
mes galime vykti į šventyklą ir būti užantspauduoti 

kaip šeima per amžius. Nupieškite ar suraskite savo 
mėgstamos šventyklos paveikslėlį ir padėkite jį ten, 
kur galėtumėte kiekvieną dieną jį matyti. Sudarykite 
sąrašą priemonių, padėsiančių jums pasiruošti nuvykti 
į šventyklą.
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Ši žinia yra iš lankomojo mokymo žinių 
serijos apie dieviškąsias Gelbėtojo savybes.

„Tegul dorybė nepaliaujamai 
puošia tavo mintis; tada tavo 

pasitikėjimas Dievo akivaizdoje 
augs; ir kunigystės doktrina leisis 
ant tavo sielos kaip rasa iš dangaus“ 
(DS 121:45).

Kas yra dorybė? Prezidentas 
Džeimsas E. Faustas (1920–2007) 
sakė: „Dorybė plačiąja prasme 
apima visus teisumo bruožus, kurie 
padeda mums formuoti savo cha-
rakterį“ 1 Prezidentas Gordonas B. 
Hinklis (1910–2008) papildė: „Dievo 
meilė yra visų dorybių, gerumo, 
stipraus charakterio pamatas.“ 2

Apie moters ir dorybės santykį 
Dvylikos Apaštalų Kvorumo narys 
vyresnysis D. Todas Kristofersonas 
pasakė: „Moterys į pasaulį atsineša 
ypatingą dorybę, dievišką dovaną, 
leidžiančią joms kultūrose ir santy-
kiuose veiksmingai puoselėti tokias 
vertybes, kaip tikėjimas, drąsa, 
atjauta ir taurumas. […]

Seserys, iš visų jūsų santykių 
svarbiausias visada turi būti jūsų 

Jėzaus Kristaus savybės: dorybė

santykis su Dievu, jūsų Dangiškuoju 
Tėvu, kuris yra jūsų galios šaltinis. 
Atminkite, kad Jėzus moralinę galią 
gavo per visišką pasišventimą Tėvo 
valiai. […] Stenkitės būti tokios Tėvo 
ir Sūnaus mokinės, ir jūsų įtaka nie-
kada nenublanks.“ 3

Papildomos Raštų ištraukos
Patarlių 24:3–5; Filipiečiams 4:8; 
2 Petro 1:3–5; Almos 31:5;  
DS 38:23–24

Iš Raštų
Doros, kupinos tikėjimo moterys, 

trokšta priartėti prie Gelbėtojo. Luko 
8 skyriuje skaitome apie moterį, 
kuri ištisus dvylika metų kentėjo 
nuo nepagydomo kraujoplūdžio. Ji 
troško pasveikti, kai prisiartino [prie 
Jėzaus] iš užpakalio, prisilietė jo dra-
bužio apvado, ir kraujas bematant 
liovėsi plūdęs, o Jėzus pajuto, kad iš 
jo išėjo galia.4 Dora, tikinti moteris, 
parpuolė Jam po kojų ir visų žmo-
nių akivaizdoje papasakojo, kodėl 
prisilietusi ir kaip tuojau išgijusi. 
Tuomet Jėzus jai tarė: „Dukterie, 

tavo tikėjimas išgelbėjo tave. Eik 
rami!“ (žr. Luko 8:43–48; taip pat 
6:17–19.)

Savo galia 5 Kristus gali išgydyti, 
įgalinti, sustiprinti, paguosti ir pa-
drąsinti, jei tik pasirenkame drąsiai 
ir su tikėjimu artintis prie Jo.
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4. Doroje glūdi galia (žr. Morkaus 5:30).
5. Raštų rodyklėje „kunigystė“ yra apibūdinta 

kaip „įgaliojimas ir galia, kuriuos Dievas 
suteikia žmogui veikti Jėzaus Kristaus 
vardu visame, kas susiję su žmonijos 
išgelbėjimu“ (DS 50:26–27).

© 2015 Intellectual Reserve, Inc. Visos teisės saugomos. Išspausdinta Lietuvoje. Tekstas anglų kalba patvirtintas 6/14. Vertimas patvirtintas 6/14.  
Visiting Teaching Message, June 2015, vertimas. Lithuanian. 12586 156

Apsvarstykite
Kaip dora mums teikia galią ir mus 
stiprina?

Pamaldžiai išnagrinėkite šią medžiagą ir prašykite įkvėpimo, padėsiančio jums žinoti, 
ką aptarti. Kaip Gelbėtojo dieviškųjų savybių supratimas sustiprins jūsų tikėjimą Juo 
ir palaimins tas, kuriomis rūpinatės per lankomąjį mokymą? Daugiau informacijos 
ieškokite tinklalapyje reliefsociety.lds.org.

Tikėjimas, šeima, parama


