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V ienąkart, kai visą naktį prasėdėjau prie tėvo lovos, 
jis kalbėjo apie savo vaikystę. Jis pasakojo apie 
tėvų meilę sunkiais gyvenimo metais ir apie savo 

meilę Dangiškajam Tėvui ir Gelbėtojui. Žinojau, kad jis 
miršta nuo vėžio, todėl manęs nestebino tai, kad kartais 
maišydavo savo jausmus Dangiškajam Tėvui su meile ir 
dėkingumu savo žemiškajam tėvui. Mano tėvas dažnai sa-
kydavo, kad melsdamasis savo mintyse stengiasi pamatyti 
Dangiškojo Tėvo šypseną.

Jo tėvai savo pavyzdžiu mokė jį melstis taip, tarsi jis 
kalbėtųsi su Dievu ir tarsi Dievas jam su meile atsakytų. 
Šis pavyzdys jam buvo reikalingas iki gyvenimo pabaigos. 
Kai skausmas tapdavo nepakeliamas, rytais rasdavome jį 
klūpantį prie lovos. Atsigulti į lovą jis nebeturėdavo jėgų. 
Jis mums sakė, kad meldėsi klausdamas Dangiškojo Tėvo, 
kodėl jam reikia tiek daug kentėti, nors jis visada stengėsi 
būti geras. Jis pasakojo, kaip sulaukė švelnaus atsakymo: 
„Dievui reikia drąsių sūnų.“

Taip jis didvyriškai ištvėrė iki galo, tikėdamas, kad 
Dievas myli jį, girdi jį ir pakylės jį. Jis buvo anksti palaimin-
tas sužinoti ir niekada nepamiršti, kad mylintis Dievas yra 
taip arti, kaip malda.

Štai kodėl Viešpats mokė tėvus: „Ir jie taip pat mokys 
savo vaikus melstis ir teisiai vaikščioti priešais Viešpatį“ 
(DS 68:28).

Kartu su Mormono knyga ir visais kunigystės raktais, 
galinčiais sujungti šeimas, Jėzaus Kristaus evangelija buvo 

atkurta, kadangi Džozefas Smitas būdamas berniukas mel-
dėsi su tikėjimu. Šį tikėjimą jis gavo mylinčioje ir tikinčioje 
šeimoje.

Prieš dvidešimt metų Viešpats davė šeimoms šį 
Pirmosios Prezidentūros ir Dvylikos Apaštalų Kvorumo 
pranešimo „Šeima. Pareiškimas pasauliui“ pamokymą: 
„Laimingos santuokos ir šeimos sukuriamos ir palaiko-
mos, remiantis tikėjimo, maldos, atgailos, atlaidumo, 
pagarbos, meilės, užuojautos, darbo ir pilnaverčio 
poilsio principais.“ 1

Mes turime didelę dėkingumo skolą pranašo Džozefo 
Smito šeimai už jo auklėjimą. Jo šeima buvo ne tik tikėjimo 
ir maldos, bet taip pat ir atgailos, atlaidumo, pagarbos, 
meilės, užuojautos, darbo ir pilnaverčio poilsio pavyzdys.

Ateinančios kartos galbūt net vadins jus palaimintuoju 
už jūsų maldos pavyzdį šeimoje. Galbūt jūs neišauginsite 
nuostabaus Dievo tarno, bet savo maldomis ir ištikimy-
bės pavyzdžiu padėsite Viešpačiui Jėzui Kristui užauginti 
gerus ir mylinčius mokinius.

Iš viso to, kuo jūs nuspręsite pasitarnauti Viešpačiui, 
malda bus visa ko šerdis. Akivaizdu, kad yra eilinių žmo-
nių, kurie melsdamiesi įkvepia kitus atmerkti akis ir žvilg-
telėti į besimeldžiantįjį. Tokiu žmogumi galite tapti ir jūs.

Pagalvokite, kaip tai gali būti reikšminga tiems, kurie 
atsiklaupia kartu su jumis šeimos maldai. Kai jie jaus, kad 
jūs kreipiatės į Dievą su tikėjimu, jų tikėjimas kalbėtis su 
Dievu taip pat sustiprės. Kai meldžiatės dėkodami Dievui 
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už palaiminimus, kuriuos jie žino, kad gavote, auga jų 
tikėjimas, kad Dievas myli juos ir kad Jis atsako į jūsų 
maldas ir taip pat atsakys į jų. Tai gali nutikti per šeimos 
maldą tik tada, kai jūs tai būsite daug kartų patyrę per 
asmeninę maldą.

Aš vis dar esu laiminamas tėvo ir motinos, kurie kalbė-
josi su Dievu. Jų maldos galios pavyzdys šeimoje nenustoja 
laiminti po jų atėjusias kartas.

Mano vaikai ir vaikaičiai yra laiminami kiekvieną dieną 
mano tėvų pavyzdžiu. Tikėjimas, kad mylintis Dievas 
girdi ir atsako į maldas, buvo perduotas jiems. Ir jūs ga-
lite sukurti tokį palikimą savo šeimoje. Meldžiu, kad tai 
padarytumėte.

IŠNAŠA
1. „Šeima. Pareiškimas pasauliui“, Liahona, 2010 m. lapkritis, p. 129.

PAMINĖKIME 20- Ą PAREIŠKIMO APIE ŠEIMĄ SUKAKTĮ

„Šeima. Pareiškimas pasauliui“ moko principų, kurie 
yra tokie pat svarbūs šiandien, kaip ir tuomet, kai 1995 
metų rugsėjo 23 d. jie buvo pirmą kartą pristatyti. Galite 
pakviesti asmenis ar šeimas, kurias mokote, paminėti 
20- ą pareiškimo sukaktį.

1.  Išvardinkite pareiškimo principus, kurie yra jiems ypač 
svarbūs. (Peržvelkite, kaip tai su malda daro Prezidentas 
Airingas pirmiau pateiktoje žinioje.)

2.  Aptarkite, kaip kiekvienas iš tų principų gali juos 
palaiminti šiandien ir ateityje.

3.  Užsibrėžkite konkrečius tikslus įtraukti tuos principus 
į jų gyvenimą ir dalintis jais su kitais.

JAUNIMAS
Darbas su malda

Prezidentas Airingas moko, kad jūsų šeima gali būti 
palaiminta per jūsų stiprų ryšį su Dangiškuoju Tėvu. 

Jūs galite sustiprinti jūsų ryšį su Juo patobulindami savo 
maldas! Štai keletas idėjų, kaip tai padaryti:

Prieš pradėdami melstis, trumpai apmąstykite, ką 
norite pasakyti. Apmąstykite klausimus, kuriuos norite 
užduoti, arba dalykus, kurie jus neramina, – kad ne-
užmirštumėte, galite juos net užsirašyti. Išnaudokite 
šį laiką apvalyti savo mintis nuo dienos triukšmo, kad 
galėtumėte sutelkti dėmesį į švelnius Šventosios Dvasios 
raginimus. Jei jums besimeldžiant mintys nukrypsta į 
šoną, pabandykite įsivaizduoti besiklausantį Dangiškąjį 
Tėvą. Kalbėkite konkrečiai. Taip pat maldos pabaigoje 
skirkite keletą minučių įsiklausyti į Dvasios kuždesius. 
Savo dienoraštyje galite užsirašyti dvasinius pojūčius.

Atminkite, kad malda yra tam tikra darbo rūšis, ne-
sijaudinkite, jei tam prireiktų praktikos ar atrodytų per 
sunku. Jūsų pastangos melstis padės jums nukalti ryšį 
su Dievu, kuris laimins kartų kartas.

VAIKAI
Maldos priminimas

Prezidentas Airingas moko, kaip svarbu kartu su 
šeima melstis. Kiekvieną dieną melsdamiesi jūs galite 

būti pavyzdžiu savo šeimai. Jūs taip pat galite priminti 
savo šeimai melstis kiekvieną dieną kartu. Prisiminkime 
šią citatą iš kitos Prezidento Airingo kalbos: 
„Dangiškasis Tėvas girdi jūsų maldas. Jis myli jus. Jis žino 
jūsų vardą.“ („Nuolatinis apreiškimas“, 2014 m. spalio 
mėn. Visuotinės konferencijos medžiaga.) Užrašykite 
šią citatą ant popieriaus kortelės ar lapo ir padėkite 
ten, kur ją matytų visa šeima. Tokiu būdu jūs visuomet 
atminsite, kad Dangiškasis Tėvas nori išgirsti jus!
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Ši žinia yra iš lankomojo mokymo žinių 
serijos apie dieviškąsias Gelbėtojo savybes.

Raštai moko, kad Jėzus Kristus 
„gavo visą galią tiek danguje, 

tiek ir žemėje, ir Tėvo šlovė buvo su 
juo, nes jis gyveno jame“ (DS 93:17). 
Vyresnysis M. Raselas Balardas iš 
Dvylikos Apaštalų Kvorumo sakė, 
kad per šią galią mūsų Gelbėtojas 
sukūrė dangų ir žemę, darė ste-
buklus ir ištvėrė Getsemanės ir 
Kalvarijos skausmą.1 Mums vis 
geriau tai suvokiant, mūsų tikėjimas 
Kristumi auga, ir mes stiprėjame.

Kai sudarome šventyklos sando-
ras ir ištikimai jų laikomės, Viešpats 
laimina mus Savo galia. Visuotinė 
Paramos bendrijos prezidentė sesuo 
Linda K. Burton sakė: „Sandorų 
laikymasis stiprina, teikia galios ir 
saugumo. […] Neseniai susipažinau 
su nauja brangia drauge. Ji liudijo, 
kad po to, kai gavo savo šventyklos 

Dieviškosios Jėzaus Kristaus 
savybės: galia ir šlovės pilnatvė

apdovanojimą, pasijuto sustiprinta 
galia atsispirti pagundoms.“ 2

Nefis liudija apie sandoros galią: 
„Aš, Nefis, išvydau Dievo Avinėlio 
galią, nusileidusią […] ant Viešpaties 
sandoros žmonių, […] ir jie buvo 
ginkluoti teisumu ir Dievo galia su 
didele šlove“ (1 Nefio 14:14).

Papildomos Raštų ištraukos
Jeremijo 51:15; Apreiškimo 1:6; 
Jokūbo 4:6–7; Mozijo 3:17

Iš Raštų
Kupinas didelės užuojautos 

Mortai ir Marijai, Jėzus Kristus per 
Jo turimą Dievo galią prikėlė iš 
mirusiųjų jų brolį Lozorių.

Jėzus atėjo į Mortos ir Marijos 
namus po to, kai Lozorius išbuvo 
kape keturias dienas. Jie nuėjo prie 
Lozoriaus kapo, ir Jėzus liepė nuri-
denti kapo įėjimą dengusį akmenį. 

Jėzus tarė Mortai: „Argi nesakiau: 
jei tikėsi, pamatysi Dievo šlovę?!“ 
Tada jis meldėsi Dievui Tėvui ir 
„galingu balsu sušuko: „Lozoriau, 
išeik!“

Ir numirėlis išėjo iš kapo. Jo 
rankos ir kojos dar buvo suvysty-
tos aprišalais“ (žr. Jono 11:1–45). 
Gelbėtojas naudoja Savo galią, 
kad išpirktų ir suteiktų mums ga-
lios. Kai mes prisiminsime, kad Jis 
turi galios ir šlovės pilnatvę, mūsų 
tikėjimas Juo augs.
IŠNAŠOS
1. M. Raselas Balardas, „Tai yra mano darbas 

ir mano šlovė“, 2013 m. balandžio mėn. 
Visuotinės konferencijos medžiaga. 

2. Linda K. Burton, „Galia, džiaugsmas ir 
meilė, kylantys iš sandorų laikymosi“, 
2013 m. spalio mėn. Visuotinės konferen-
cijos medžiaga.
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Apsvarstykite

Kaip Dievo galia apginkluoja mus 
galia ir šlove?

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


