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Ar jums yra tekę atidaryti konstruktoriaus dėžę, 
pažiūrėti į surinkimo instrukciją ir pagalvoti:  
„Nieko nesuprantu“?

Kartais, nepaisant viso mūsų ryžto ir pasitikėjimo, 
paėmę detalę klausiame savęs: „O kam ši?“ arba „Kur ji 
galėtų tikti?“

Dar labiau sutrinkame ant dėžės pamatę pastabą: 
„Reikia surinkti. Rekomenduojama 8 m. ir vyresnio 
amžiaus vaikams.“ Kadangi vis dar nesuprantame, kaip 
tai padaryti, tai neskatina mūsų pasitikėjimo ir savigarbos.

Kartais panašius jausmus patiriame Evangelijos atžvilgiu. 
Skaitydami kokią nors jos dalį, galime krapštyti sau pakau-
šį ir klausti savęs: kam reikalinga ši dalis? Arba nagrinėda-
mi kitą dalį galime suvokti, kad, net labai stengdamiesi, 
niekaip negalime suprasti, kam ši dalis įtraukta.

Mūsų Dangiškasis Tėvas yra mūsų auklėtojas
Laimei, mūsų Dangiškasis Tėvas yra mums davęs nuo-

stabias instrukcijas, kaip geriausiai sudėlioti savo gyvenimą 
ir surinkti save. Tos instrukcijos veikia nepriklausomai nuo 
mūsų amžiaus ir aplinkybių. Jis mums davė Evangeliją ir 
Jėzaus Kristaus Bažnyčią. Jis mums davė išpirkimo planą, 
arba išgelbėjimo planą, netgi laimės planą. Jis nepaliko 
mūsų vienų tarp gyvenimo netikrumų ir iššūkių. Jis sako: 
„Prašau. Sėkmės. Išsiaiškink.“

Jei tik būsime kantrūs ir žiūrėsime su nuolankia šir-
dimi ir atviru protu, suprasime, jog Dievas gausiai mus 

apdovanojo, kad geriau suprastume Jo išsamias instrukci-
jas mūsų laimingam gyvenimui:

•  Jis suteikė mums neįkainojamą dovaną – Šventąją 
Dvasią, kuri gali būti mūsų asmeninis dangiškasis auk-
lėtojas, kai studijuojame Dievo žodį ir bandome su juo 
suderinti savo mintis ir veiksmus.

•  Jis davė mums galimybę bet kuriuo paros metu bend-
rauti su Juo per tikėjimo maldas ir prašymus su tikru 
ketinimu.

•  Jis davė mums šiuolaikinius apaštalus ir pranašus, kurie 
apreiškia Dievo žodį mūsų dienomis ir turi įgaliojimą 
surišti, tai yra užantspauduoti, tiek žemėje, tiek danguje.

•  Jis sugrąžino savo Bažnyčią – organizaciją tikinčiųjų, 
kurie drauge darbuojasi, kad padėtų vieni kitiems siekti 
savo išgelbėjimo su baime ir drebėjimu bei neprilygs-
tamu džiaugsmu.1

•  Jis davė mums Šventuosius Raštus – savo rašytinį žodį.
•  Jis davė begalę šiuolaikinių techninių priemonių, kad 

padėtų mums eiti mokinystės keliu. Daugelį šių nuosta-
bių priemonių galima rasti tinklalapyje LDS.org.

Kodėl mūsų Dangiškasis Tėvas suteikė mums tiek daug 
pagalbos? Todėl, kad Jis mus myli. Ir todėl, kad, kaip Jis 
sakė: „Tai yra mano darbas ir mano šlovė – įgyvendinti 
žmogaus nemirtingumą ir amžinąjį gyvenimą“ 2.

Kitaip sakant, Dangiškasis Tėvas yra mūsų Dievas, 
o Dievas yra mūsų auklėtojas.
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Mūsų Dangiškasis Tėvas žino savo vaikų poreikius 
geriau nei bet kas kitas. Tai Jo darbas ir šlovė nuolat mums 
padėti, suteikiant mums nuostabius materialinius ir dvasi-
nius išteklius, padedančius mums sugrįžti pas Jį.

Kiekvienas tėvas yra auklėtojas
Kai kuriuose pasaulio kraštuose birželio mėnesį šeimos 

ir visuomenė pagerbia tėvus. Gerbti savo gimdytojus visa-
da yra gerai. Tėvai dėl savo šeimų daro daug gerų dalykų 
ir turi daug pasigėrėtinų savybių. Didžiausią įtaką savo 
vaikams tėvai daro kaip geri pavyzdžiai ir auklėtojai. Tėvai 
dėl savo vaikų daro daugiau nei pasako, kas teisinga, o kas 
ne; jie daro kur kas daugiau, nei numeta jiems vadovėlį 
tikėdamiesi, kad jie perpras gyvenimą patys.

Tėvai auklėja savo brangius vaikus ir savo geru pavyz-
džiu rodo, kaip dorai gyventi. Kai vaikai suklumpa, tėvai 
nepalieka jų vienų, bet skuba jiems į pagalbą ir padeda 
atsistoti. Bet kartais, kai išmintis sako, jog tai geriausias 
būdas jiems pasimokyti, tėvai leidžia savo vaikams patirti 
sunkumus.

Visi esame auklėtojai
Nors žemiškieji tėvai auklėja tik savo vaikus, mes su 

auklėtojų dvasia turėtume žvelgti į visus Dievo vaikus, 
nepriklausomai nuo jų amžiaus, gyvenamosios vietos ar 
aplinkybių. Atminkime, kad Dievo vaikai yra mūsų broliai 
ir seserys, kad visi esame viena amžina šeima.

Šia prasme visi būkime auklėtojai – uolūs padėti vieni 
kitiems tapti geriausiems, kokie tik galime būti. Kadangi 
esame Dievo palikuonys, turime potencialą tapti tokie kaip 
Jis. Mylėti Dievą ir savo aplinkinius, laikytis Jo įsakymų 
ir sekti Kristaus pavyzdžiu yra ankštas, siauras ir džiugus 
kelias mūsų dangiškųjų tėvų akivaizdon.

Jei visatos Dievas taip mumis rūpinasi, kad auklėja mus, 
tai gal ir mes galėtume padėti savo aplinkiniams, neprik-
lausomai nuo jų spalvos, rasės, visuomeninės- ekonominės 
padėties, kalbos ar religijos. Tad tapkime įkvėptais auk-
lėtojais ir laiminkime kitų gyvenimus – ne tik savo vaikų, 
bet visų Dievo vaikų visame pasaulyje.

IŠNAŠOS
1. Žr. Apaštalų darbų 13:52; Filipiečiams 2:12.
2. Mozės 1:39.

KAIP MOKYTI PAGAL ŠIĄ ŽINIĄ

Galite pradėti paprašydami savo klausytojus papasa-
koti apie atvejį, kai juos auklėjo Dangiškasis Tėvas. Tada 
galite paprašyti papasakoti, kuo tas auklėjimas buvo 
panašus į jų žemiškojo tėvo auklėjimą. Paprašykite jų 
tuos panašumus surašyti. Galite juos pakviesti pamėg-
džioti tai, ką jie parašė, kad būtų geresni pavyzdžiai 
kitiems.

VAIKAI
Dangiškojo Tėvo pagalba

Kadangi Dangiškasis Tėvas mus myli, Jis gausiai 
apdovanojo mus viskuo, kas mums padėtų. Žemiau 

išvardintos kai kurios Jo dovanos mums. Kaip galite 
panaudoti šias dovanas, kad palaimintumėte savo ir 
kitų gyvenimus?

kunigystės galia
malda
meilė kitiems
apaštalai ir pranašai
Raštai

© 2016 Intellectual Reserve, Inc. Visos teisės saugomos. Išspausdinta Lietuvoje. Tekstas anglų kalba patvirtintas 6/15. Vertimas patvirtintas 6/15.  
First Presidency Message, June 2016 vertimas. Lithuanian. 12866 156



2 0 1 6  M .  B I R Ž E L I O  M Ė N .  L A N K O M O J O  M O K Y M O  Ž I N I A

Visas išgelbėjimui ir išaukštinimui 
būtinas apeigas lydi sandoros 

su Dievu. „Sandorų sudarymas ir 
laikymasis reiškia, kad pasirenka-
me prisirišti prie Dangiškojo Tėvo 
ir Jėzaus Kristaus“, – sakė Linda K. 
Burton, visuotinė Paramos Bendrijos 
prezidentė.1

Vyresnysis Nylas L. Andersenas 
iš Dvylikos Apaštalų Kvorumo 
primena: „Viešpats sakė: „Apeigose 
apsireiškia dieviškumo galia.“

Kiekvienam vertam asmeniui, 
kuris krikštijasi, gauna Šventosios 
Dvasios dovaną ir reguliariai priima 
sakramentą, yra skirti ypatingi 
Dievo palaiminimai.“ 2

Vyresnysis M. Raselas Balardas iš 
Dvylikos Apaštalų Kvorumo mokė: 
„Kai vyrai ir moterys įžengia į šven-
tyklą, jie visi apdovanojami ta pačia 
galia – kunigystės galia […].

Visi vyrai ir visos moterys gali 
gauti šios galios savo gyvenimui 
pagerinti. Visi su Viešpačiu suda-
rę šventas sandoras ir tų sandorų 
besilaikantys žmonės turi teisę gauti 
asmeninį apreiškimą, būti palaimin-
ti angelų tarnavimo, bendrauti su 

Šventyklos apeigos ir sandoros

Dievu, gauti Evangelijos pilnatvę ir 
galiausiai kartu su Jėzumi Kristumi 
tapti visko, ką turi mūsų Tėvas, 
paveldėtojais.“ 3

Papildomos Raštų ištraukos
1 Nefio 14:14; Doktrinos ir Sandorų 
25:13; 97:8; 109:22.

Gyvos istorijos
2007 metais, praėjus keturioms 

dienoms po galingo žemės drebėji-
mo Peru, vyresnysis Markas B. Nešas 
iš Septyniasdešimties susitiko su sky-
riaus prezidentu Venčeslao Konde 
ir jo žmona Pamela. Vyresnysis 
Nešas pasiteiravo sesers Konde apie 
jos mažus vaikus. Šypsodamasi ji 
atsakė, kad Dievo gerumo dėka jie 
saugūs ir sveiki. Jis paklausė apie 
Konde namą.

„Namo nebėra“, – pasakė ji 
paprastai.

[…] „Ir vis tiek, – pastebėjo vyres-
nysis Nešas, – mums besikalbant jūs 
šypsotės.“

„Taip, – atsakė ji. – Aš meldžiausi 
ir esu rami. Turime visko, ko mums 
reikia. Turime vienas kitą, su mumis 

yra mūsų vaikai, esame užant-
spauduoti šventykloje, turime šią 
nepakartojamą Bažnyčią ir turime 
Viešpatį. Viešpaties padedami vėl 
galime statyti.“ […]

Kas, sudarius sandoras su 
Dievu ir jų laikantis, teikia mums 
galios šypsotis sunkumų metu, 
sunkius išmėginimus paversti 
pergale […]?

Šaltinis yra Dievas. Dėl savo 
sandorų su Juo turime priėjimą 
prie tos galios.4

IŠNAŠOS
1. Linda K. Burton, „Galia, džiaugsmas ir 

meilė, kylantys iš sandorų laikymosi“, 
2013 m. spalio mėn. visuotinės konferen-
cijos medžiaga.

2. Nylas L. Andersenas, „Kunigystės galia“, 
2013 m. spalio mėn. visuotinės konferen-
cijos medžiaga.

3. M. Raselas Balardas, „Vyrai ir moterys 
Viešpaties darbe“, Liahona, 2014 m. 
balandis, p. 46–47.

4. Žr. D. Todas Kristofersonas, „Sandorų 
galia“, 2009 m. balandžio mėn. visuotinės 
konferencijos medžiaga.
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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.

Tikėjimas, šeima, parama

Apsvarstykite
Kaip šventyklos apeigos ir 
sandoros teikia mums stiprybės 
ir galios?


