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Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčioje 
visi esame mokytojai ir visi esame mokiniai. Visiems 
skamba šis švelnus mūsų Viešpaties kvietimas: 

„Mokykitės iš manęs […] ir jūs rasite savo sieloms atgaivą.“ 1

Kviečiu visus pastarųjų dienų šventuosius apmąstyti 
savo pastangas mokyti ir mokytis ir tada sekti mūsų Gel-
bėtojo pavyzdžiu. Žinome, kad tas, „atėjęs nuo Dievo kaip 
Mokytojas“ 2, buvo daugiau nei mokytojas. Tas, kuris mokė 
mus mylėti Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, visa siela, 
visa jėga ir visu protu, o savo artimą kaip save, yra didysis 
tobulo gyvenimo Mokytojas ir Pavyzdys.

Jis sakė: „Sek paskui mane.“ 3 „Aš daviau jums pavyzdį.“ 4

Jeigu neatsiversite
Mato Evangelijoje rašoma, kad Jėzus mokė paprastų,  

tačiau gilių tiesų. Nusileidę nuo atsimainymo kalno, Jis ir Jo 
mokiniai trumpam apsistojo Galilėjoje, o po to nukeliavo 
į Kafarnaumą. Ten mokiniai atėjo pas Jėzų klausdami:

„Kas gi didžiausias dangaus karalystėje?“
Pasišaukęs vaikutį, Jėzus pastatė jį tarp jų
ir tarė: „Iš tiesų sakau jums: jeigu neatsiversite ir nepasi-

darysite kaip vaikai, neįeisite į dangaus karalystę.“ 5

Bažnyčioje vykdomo Evangelijos mokymo tikslas nėra 
pilti informaciją į Dievo vaikų protus namuose, klasėse ar 
misijos lauke. Tikslas nėra parodyti, kiek daug gimdytojas, 
mokytojas ar misionierius žino. Tikslas nėra tik pagausinti 
žinias apie Gelbėtoją ir Jo Bažnyčią.

Pagrindinis mokymo tikslas yra padėti Dangiškojo Tėvo 
vaikams sugrįžti Jo akivaizdon ir mėgautis amžinuoju 

gyvenimu su Juo. Todėl Evangelijos mokymas turi įkvėpti 
juos kasdienės mokinystės ir šventų sandorų kelyje. Tikslas 
yra įkvėpti žmogų apmąstyti, pajusti ir tada imti stengtis 
gyventi pagal Evangelijos principus. Tikslas yra ugdyti tikė-
jimą Viešpačiu Jėzumi Kristumi ir atversti į Jo Evangeliją.

Mokymas, kuris laimina, atverčia ir gelbsti, yra moky-
mas pagal Gelbėtojo pavyzdį. Mokytojai, kurie moko pagal 
Gelbėtojo pavyzdį, myli savo mokinius ir tarnauja jiems. Jie 
įkvepia klausytojus pamokomis apie amžinąsias dieviškas 
tiesas. Jie patys gyvena sektinus gyvenimus.

Mylėkite ir tarnaukite
Visa Gelbėtojo tarnystė buvo meilės savo artimui pavyz-

dys. Iš tikrųjų dažnai Jo meilė ir tarnystė buvo Jo pamoka. 
Aš taip pat geriausiai prisimenu tuos mokytojus, kurie 
gerai pažino ir mylėjo savo mokinius bei rūpinosi jais. 
Jie ieškojo paklydusių avių. Jie mokė gyvenimo pamokų, 
kurių niekada nepamiršiu.

Viena tokia mokytoja buvo Liusė Gerč. Ji gerai pažino 
kiekvieną savo mokinį. Ji visada paskambindavo tiems, 
kurie praleisdavo sekmadienį ar tiesiog neateidavo. Mes 
žinojome, kad jai rūpime. Nė vienas iš mūsų nepamiršome 
jos ar jos mokytų pamokų.

Aplankiau Liusę po daugelio metų, jos gyvenimo pabai-
goje. Prisiminėme tas senas dienas, kai ji buvo mūsų mo-
kytoja. Kalbėjome apie visus mūsų klasės mokinius ir ką 
jie veikia dabar. Ji mylėjo ir rūpinosi visą gyvenimą.

Man patinka Viešpaties priesakas, esantis knygoje  
Doktrina ir Sandoros:
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„Aš duodu jums įsakymą mokyti vienam kitą karalystės 
doktrinos.

Mokykite stropiai, ir mano malonė bus su jumis.“ 6

Liusė Gerč mokė stropiai, nes nenuilstamai mylėjo.

Siūlykite viltį ir tiesą
Apaštalas Petras mokė: „[Būkite] visuomet pasirengę 

įtikinamai atsakyti kiekvienam, klausiančiam apie jumyse 
gyvenančią viltį.“ 7

Didžiausia viltis, kokią tik mokytojas gali pasiūlyti, yra 
viltis, glūdinti Jėzaus Kristaus Evangelijos tiesose.

„Ir ko gi jūs vilsitės? – paklausė Mormonas. – Štai sakau 
jums, kad per Kristaus apmokėjimą ir jo prikėlimo galią jūs 
vilsitės būti prikelti amžinajam gyvenimui; ir tai dėl jūsų 
tikėjimo juo.“ 8

Mokytojai, pakelkite savo balsus ir liudykite apie tikrąją 
Dievybės prigimtį. Skelbkite savo liudijimą apie Mormono 
Knygą. Perduokite šlovingas ir nuostabias išgelbėjimo 
plano tiesas. Naudokitės Bažnyčios patvirtinta medžiaga, 
ypač Raštais, kad sugrąžintosios Jėzaus Kristaus Evangelijos 
tiesų mokytumėte teisingai ir paprastai. Prisiminkite Gel-
bėtojo pamokymą: „Jūs tyrinėjate Raštus, nes manote juose 
rasią amžinąjį gyvenimą. Tie Raštai ir liudija apie mane.“ 9

Padėkite vaikams suprasti, kas yra tikra ir svarbu šiame 
gyvenime. Padėkite jiems išsiugdyti stiprybę rinktis tai, kas 
išlaikys juos saugius kelyje į amžinąjį gyvenimą.

Mokykite tiesos, ir jums padės Šventoji Dvasia.

Mokykitės iš manęs
Kadangi Jėzus Kristus buvo tobulai paklusnus ir atsida-

vęs savo Tėvui, Jis „augo išmintimi, metais ir malone Dievo 
ir žmonių akyse“.10 Ar mes pasiryžę daryti tai? Kadangi 
Jėzus „gavo malonę už malonę“ 11, ir mes, stengdamiesi 
mokytis Evangelijos, turime kantriai ir atkakliai siekti švie-
sos ir pažinimo iš Dievo.

Klausymas yra būtina mokymosi dalis. Ruošdamiesi  
mokytis, mes pamaldžiai ieškome įkvėpimo ir patvirti-
nimo iš Šventosios Dvasios. Mes apmąstome, meldžiamės, 
taikome Evangelijos pamokas gyvenime ir ieškome Tėvo 
valios mums.12

Daugelio dalykų Jėzus mokė palyginimais 13, kuriems su-
prasti reikia girdinčių ausų, matančių akių ir suprantančių 
širdžių. Gyvendami vertai, mes geriau girdime kuždesius 
Šventosios Dvasios, kuri gali išmokyti mus visko ir viską 
priminti.14

Kai atsiliepiame į švelnų Viešpaties kvietimą „mokykitės 
iš manęs“, tampame Jo dieviškos galios dalininkais. Tad 
paklusniai sekime paskui mūsų Pavyzdį mokydami taip, 
kaip Jis norėtų, kad mokytume, ir mokydamiesi taip, kaip 
Jis norėtų, kad mokytumės.

IŠNAŠOS
 1. Mato 11:29.
 2. Jono 3:2.
 3. Luko 18:22.
 4. 3 Nefio 18:16.
 5. Mato 18:1– 3; kursyvas pridėtas.
 6. Doktrinos ir Sandorų 88:77– 78.
 7. 1 Petro 3:15.
 8. Moronio 7:41.
 9. Jono 5:39.
 10. Luko 2:52.
 11. Doktrinos ir Sandorų 93:12.
 12. Žr. Jono 5:30.
 13. Morkaus 4:2.
 14. Žr. Jono 14:26.

KAIP MOKYTI PAGAL ŠIĄ ŽINIĄ

Prezidentas Monsonas kviečia visus pastarųjų dienų 
šventuosius „apmąstyti savo pastangas mokyti ir tada 
sekti mūsų Gelbėtojo pavyzdžiu“. Apsvarstykite gali-
mybę kartu su savo lankomaisiais patyrinėti Raštus, kad 
rastumėte įžvalgų, kaip mokė ir mokėsi Jėzus Kristus. 
Galėtumėte pradėti nuo Prezidento Monsono nuro-
dytų ištraukų, pavyzdžiui: Mato 11:29, Jono 5:30 ir 
Morkaus 4:2. Galėtumėte aptarti, kaip tai, ką sužinojote 
apie Kristų, gali padėti jums tapti „Jo dieviškos galios 
dalininkais“.

VAIKAI
Mokymasis apie Jėzų

Šventoji Dvasia mums suteikia ramius jausmus, pa-
dedančius suprasti, kad Jėzus yra realus ir mus myli. 

Parašykite ar nupieškite, ko išmokote apie Jėzų.
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„Tuomet Dievas tarė: „Padarykime 
žmogų pagal mūsų paveikslą ir 

panašumą.“ […]
Dievas sukūrė žmogų pagal savo 

paveikslą, pagal savo paveikslą 
sukūrė jį; kaip vyrą ir moterį sukūrė 
juos“ (Pradžios 1:26–27).

Dievas yra mūsų Dangiškasis 
Tėvas, ir Jis sukūrė mus pagal Savo 
paveikslą. Prezidentas Tomas S. 
Monsonas sakė: „Dievas, mūsų Tė-
vas, turi ausis, kuriomis girdi mūsų 
maldas. Jis turi akis, kuriomis mato 
mūsų darbus. Jis turi burną, kuria 
kalba su mumis. Jis turi širdį, kuria 
jaučia gailestį ir meilę. Jis yra realus. 
Jis yra gyvas. Mes esame Jo vai-
kai, sukurti pagal Jo atvaizdą. Savo 
išvaizda esame panašūs į Jį, ir Jis yra 
panašus į mus.“ 1

„Pastarųjų Dienų šventieji visus 
žmones mato kaip Dievo vaikus 
tiesiogine prasme; kiekvieną žmogų 
jie laiko esant dieviškos kilmės, 
prigimties ir potencialo.“ 2 „Kiekvie-
nas yra mylimas dvasinis dangiškųjų 
tėvų sūnus ar dukra.“ 3

Sukurtas pagal Dievo atvaizdą

„[Pranašas] Džozefas Smitas taip 
pat sužinojo, jog Dievas nori, kad 
Jo vaikai gautų tokį patį išaukš-
tintą gyvenimą, kokį Jis gyvena.“ 4 
Dievas sakė: „Nes štai, tai yra mano 
darbas ir mano šlovė – įgyvendinti 
žmogaus nemirtingumą ir amžinąjį 
gyvenimą“ (Mozės 1:39).

Papildomos Raštų ištraukos
Pradžios 1:26- 27; 1 Korintiečiams 
3:17; Doktrinos ir Sandorų 130:1

Iš Raštų
Mormono Knygoje rašoma, kad 

Jaredo brolis ieškojo būdo apšviesti 
aštuonias baržas, pastatytas jaredi-
tams per vandenyną į pažadėtąją 
žemę perkelti. Jis „išlydė šešiolika 
mažų akmenų“ ir meldėsi, kad Die-
vas paliestų tuos akmenis savo pirštu, 
„kad jie šviestų tamsoje“. „Viešpats 
ištiesė savo ranką ir savo pirštu vieną 
po kito palietė tuos akmenis. Ir už-
danga buvo nuimta nuo Jaredo brolio 
akių, ir jis pamatė Viešpaties pirštą; ir 
jis buvo kaip žmogaus pirštas.“ […]

„Ir Viešpats tarė jam: Ar pati-
kėsi žodžiais, kuriuos pasakysiu?“

Ir jis atsakė: „Taip, Viešpatie.“
Ir Viešpats pasirodė jam ir tarė: 

„Ar matai, kad esi sukurtas pagal 
mano atvaizdą? Taip, tikrai, visi 
žmonės pradžioje buvo sukurti 
pagal mano atvaizdą.“ (Žr. Etero 
3:1–17.)
IŠNAŠOS
 1. Tomas S. Monsonas, „Žinau, kad mano 

Išpirkėjas gyvas!“, 2007 m. balan-
džio mėn. visuotinės konferencijos 
medžiaga.

 2. Gospel Topics, “Becoming Like God,” 
topics.lds.org; taip pat žr. Mozės 7:31–37.

 3. „Šeima. Pareiškimas pasauliui“(35602 
156).

 4. Gospel Topics, “Becoming Like God,” 
topics.lds.org; taip pat žr. Bažnyčios 
prezidentų mokymai: Džozefas Smitas 
(2007), p. 213.
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Pamaldžiai išnagrinėkite šią medžiagą ir stenkitės suvokti, ką reikia aptarti. Kaip 
dokumento „Šeima. Pareiškimas pasauliui“ supratimas sustiprins jūsų tikėjimą Dievu 
ir palaimins tas, kuriomis rūpinatės per lankomąjį mokymą? Daugiau informacijos 
ieškokite tinklalapyje reliefsociety.lds.org.

Apsvarstykite
Kaip žinojimas, kad kiekvienas 
žmogus yra sukurtas pagal 
Dievo atvaizdą, padeda mums 
bendrauti su kitais?

Tikėjimas, šeima, parama


