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Turėjau galimybę dalyvauti daugybėje kultūrinių 
švenčių, kurios vyksta prieš šventyklos pašventi-
nimą. Man jos visos labai patiko, įskaitant ir pas-

kutinę, kurioje dalyvavau praeitą lapkritį Finikse, Arizonos 
valstijoje.

Pastarųjų dienų šventųjų jaunimas surengia pasakiš-
kas, įsimintinas šventes. Praeitais metais Finikse, prieš pat 
šventę, dalyviams pasakiau: „Jūs esate šviesos vaikai“.

Norėčiau, kad visas Bažnyčios jaunimas žinotų, jog jie 
yra šviesos vaikai. Kaip tokie, jie turi atsakomybę būti „tarsi 
žiburiai pasaulyje“ (Filipiečiams 2:15). Jų pareiga – dalintis 
Evangelijos tiesomis. Jie yra pašaukti būti tarsi šventyklos 
švyturys, skleidžiantis Evangelijos šviesą vis tamsėjančiam 
pasauliui. Jie įpareigoti išlaikyti savo ugnį degančią ir skais-
čiai liepsnojančią.

Kad galėtume būti „tikintiesiems pavyzdys“ (1 Timotiejui 
4:12), pirmiausiai patys turime tikėti. Privalome išsiugdyti 
tokį tikėjimą, kuris padėtų dvasiškai išgyventi patiems ir 
apšviestų kitus. Turime tol puoselėti savo liudijimą, kol jis 
taps mūsų gyvenimo inkaru.

Bene veiksmingiausi šiais laikais mums reikalingo 
tikėjimo įgijimo ir išlaikymo būdai yra dažnas ir nuoseklus 
Raštų skaitymas ir studijavimas bei nuolatinė malda. Bažny-
čios jaunimui sakau: jei iki šiol to nedarėte, nuo šiol ugdy-
kite kasdienio Raštų studijavimo ir maldos įgūdžius. Be šių 
dviejų svarbių įgūdžių, dėl išorinių veiksnių ir kartais sunkių 
gyvenimo aplinkybių jūsų šviesa gali išblėsti ar net užgesti.

Paauglystė yra sunkus gyvenimo tarpsnis. Šiuo 

laikotarpiu Šėtonas iš visų jėgų jus gundys stengdamasis 
nuvilioti nuo kelio, vedančio atgal į jūsų dangiškuosius 
namus. Tačiau jeigu skaitysite ir melsitės, tarnausite ir 
paklusite, jūs geriau pažinsite „šviesą, kuri šviečia tamsoje“ 
(DS 6:21), mūsų didį Pavyzdį ir mūsų stiprybę – Viešpatį 
Jėzų Kristų. Jis yra ta šviesa, kurią turime laikyti iškėlę, kad 
išsklaidytume mus supančią tamsą (žr. 3 Nefio 18:24).

Jeigu turėsite tvirtą liudijimą apie Gelbėtoją ir Jo su-
grąžintąją Evangeliją, jums atsivers begalė progų skleisti 
tą šviesą. Jų turite kasdien, kad ir kokiose aplinkybėse 
atsidurtumėte. Jeigu seksite Gelbėtojo pavyzdžiu, jums 
bus duota būti šviesa jus supančių žmonių gyvenime – ar 
jie būtų jūsų šeimos nariai, klasės draugai, bendradarbiai, 
tiesiog pažįstami, ar visiškai nepažįstami žmonės.

Kai skleidžiate šviesą pasauliui, jus supantys žmonės 
pajunta ypatingą dvasią, kuri juose uždega norą su jumis 
bendrauti ir sekti jūsų pavyzdžiu.

Mūsų jaunimo gimdytojus ir vadovus maldauju padėti 
jiems tvirtai ginti tiesą ir teisingumą. Padėkite jiems plačiai 
atverti mokymosi, supratimo ir tarnystės Dievo karalystėje 
vartus. Juose ugdykite valią atsispirti pasaulio pagundoms. 
Įkvėpkite jiems norą vaikščioti doros ir tikėjimo takais, būti 
pamaldiems ir žvelgti į dangų kaip į nuolatinę savo viltį.

Mūsų jaunimui sakau: Dangiškasis Tėvas jus myli. 
Meldžiu, kad jaustumėte ir Bažnyčios vadovų meilę jums. 
Visuomet dekite troškimu tarnauti savo Dangiškajam Tėvui 
ir Jo Sūnui. Visuomet vaikščiokite tiesos takais ir Dievo 
vaikams būkite šviesa.

2 0 1 5  M .  R U G P J Ū Č I O  M Ė N .  P I R M O S I O S  P R E Z I D E N T Ū R O S  Ž I N I A

Būkite šviesa

Prezidentas  
Tomas S. Monsonas



2

KAIP MOKYTI PAGAL ŠIĄ ŽINIĄ

Su mokomais žmonėmis galite aptarti, ką reiškia būti 
„šviesos vaiku“. Kokios yra šviesos vaiko atsakomybės? 
Galite aptarti, kada ir kodėl jų šviesa itin ryškiai švietė. 
Galite paprašyti jų pagalvoti apie konkretų žmogų, 
jaunuolį, bendradarbį ar šeimos narį, kuriam reikia švie-
sos. Galite drauge pasimelsti ir pasiteirauti, kaip su tuo 
žmogumi galėtumėte pasidalinti šviesa.

JAUNIMAS
Švyturys

Prezidentas Monsonas moko, kad Bažnyčios jaunimas 
„yra pašauktas būti tarsi šventyklos švyturys, sklei-

džiantis Evangelijos šviesą vis tamsėjančiam pasauliui.“ 
Jis nurodo keletą būdų, kaip tai padaryti:

Dalinkitės Evangelija
Tikėkite
Išsiugdykite tikėjimą
Būkite šviesa kitiems
Puoselėkite savo liudijimą tol, kol jis taps jūsų  

gyvenimo inkaru
Skaitykite ir studijuokite Raštus
Dažnai ir nuosekliai melskitės
Tarnaukite
Pakluskite

Šiose srityse galite save įvertinti nuo 1 iki 5 balų.  
Sričių, kuriose save įvertinote žemesniu balu, temas 
galite studijuoti Raštuose arba tyrinėti tinklalapyje 
LDS.org. Išstudijavę temas nuspręskite, kaip tose srityse 
pasieksite pažangą, ir tada užsibrėžkite tikslą tai daryti.

VAIKAI
Skleiskite šviesą

Dėl to, kad esate Dievo vaikas, esate ir šviesos vaikas. 
Jeigu seksite mūsų Gelbėtoju Jėzumi Kristumi, 

įgausite daugiau šviesos. Jėzus Kristus ir Dangiškasis 
Tėvas myli jus ir nori, kad šviestumėte kitiems ir vestu-
mėte juos pas Kristų. Galite šviesti tiesiog būdami savimi 
– laikydamiesi įsakymų melstis ir skaityti Raštus. Ant 
popieriaus lapo nupieškite žvaigždes ir kiekvienoje pa-
rašykite, kaip galite šviesti kitiems kaip Jėzaus Kristaus 
pavyzdys (pvz., „eidami į bažnyčią“ arba „padėdami 
savo šeimai“).
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Ši žinia yra iš lankomojo mokymo žinių 
serijos apie dieviškąsias Gelbėtojo savybes.

Jėzus sakė: „Kas vyriausias tarp 
jūsų, tebūnie tarsi mažiausias, 

o viršininkas tebūnie lyg tarnas. 
Katras yra vyresnis – kuris sėdi 
už stalo ar kuris jam patarnauja? 
Argi ne tas, kuris sėdi?! O aš tarp 
jūsų esu kaip tas, kuris patarnauja“ 
(Luko 22:26–27).

„Gelbėtojas yra mūsų didžiausias 
nuolankumo ir klusnumo galios 
pavyzdys. Juk Jis, pasiduodamas 
Tėvo valiai, įvykdė tai, kas visoje 
žmonijos istorijoje yra didingiausia 
ir reikšmingiausia. Bene švenčiausi 
visuose Raštuose užrašyti žodžiai 
yra paprasti: „tebūna ne mano, bet 
tavo valia!“ (Luko 22:42.)” 1

Būdamos Jėzaus Kristaus moki-
nės, visuomet stengiamės būti pana-
šios į Jį. Vyresnysis Ulysis Soaresas 
iš Septyniasdešimties sakė: „Nuo-
lankumas yra būtinas, norint tapti 
panašesniam į Kristų. Be jo negalė-
sime išsiugdyti kitų svarbių dorybių. 

Dieviškosios Jėzaus Kristaus 
savybės: romumas ir nuolankumas

Nuolankumas reiškia ne silpnumą, 
o gerumą ir mielaširdingumą, stip-
rybę, ramybę, sveiką savivertę ir sa-
vikontrolę.“ 2 Stengdamosi išsiugdyti 
šią savybę suvoksime, kad „nuo-
lankiai pasiduodamos Tėvo valiai 
gausime Dievo galią – nuolankumo 
galią. Tai galia, kuri padės įveikti 
gyvenimo sunkumus, tai ramybės 
galia, vilties galia, širdies, plakančios 
meile liudijimui apie Gelbėtoją Jėzų 
Kristų, galia, – išpirkimo galia.“ 3

Papildomos Raštų ištraukos
Mato 26:39; Jono 5:30; Mozijo 3:19; 
Helamano 3:35

Iš Raštų
Viena labiausiai jaudinančių ir 

galingiausių Kristaus tarnystės aki-
mirkų yra epizodas, kai Jis mazgojo 
Savo mokinių kojas. „Jėzus pakyla 
nuo stalo, nusivelka viršutinius dra-
bužius ir persijuosia rankšluosčiu. 
Paskui įsipila vandens į praustuvą 
ir ima mazgoti mokiniams kojas bei 

šluostyti jas rankšluosčiu, kuriuo 
buvo persijuosęs“ ( Jono 13:4–5).

Gelbėtojui įvedant šią apeigą 
Jo mokiniai galėjo būti priblokšti, 
kad jų Viešpats ir Mokytojas 
klūpo priešais juos ir taip nuolan-
kiai tarnauja. Numazgojęs kojas 
Jėzus paaiškino, ko jie ir mes visi 
turėtume iš to pasimokyti:

„Jei tad aš – Viešpats ir Moky-
tojas – numazgojau jums kojas, 
tai ir jūs turite vieni kitiems kojas 
mazgoti.

Aš jums daviau pavyzdį, kad 
ir jūs darytumėte, kaip aš jums 
dariau“ ( Jono 13:14–15).
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Apsvarstykite
Kaip nuolankumas gali padėti 
mylėti taip, kaip Gelbėtojas mylėjo?

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


