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Amžinasis gyvenimas yra didžiausia iš visų mūsų 
mylinčio Dangiškojo Tėvo dovanų, kurias Jis 
suteikė Savo vaikams (žr. DS 14:7). Ta dovana – 

tai galimybė per amžius šeimomis gyventi Dievo Tėvo ir  
Jo mylimojo Sūnaus akivaizdoje. Tik celestialinėje, aukš-
čiausioje iš Dievo karalysčių, tęsis šeimos meilės ryšiai.

Visi mes tikimės patirti gyvenimo mylinčiose šeimose 
džiaugsmą. Kai kurie iš mūsų nesame patyrę tokio jausmo, 
kurį žinome esant įmanomą, bet kurio dar nejautėme. Gal-
būt mes matėme jį kitų žmonių gyvenime. Kitiems iš mūsų 
šeimos tarpusavio meilė atrodė tikresnė ir brangesnė, kai 
mirtis nuo mūsų atskyrė vaiką, motiną, tėvą, brolį, seserį 
arba kurį nors iš mylinčių ir mylimų senelių.

Visi jautėme viltį, kad kada nors galėsime vėl jausti šiltus 
meilės jausmus to šeimos nario, kurį stipriai mylėjome ir 
kurį norėtume vėl apkabinti.

Mūsų mylintis Dangiškasis Tėvas pažįsta mūsų širdis.  
Jo tikslas – suteikti mums laimę (žr. 2 Nefio 2:25). Todėl Jis 
dovanojo Savo Sūnų, kad amžinų šeimos ryšių teikiamas 
džiaugsmas būtų įmanomas. Kadangi Gelbėtojas sutraukė 
mirties pančius, mes būsime prikelti. Dėl to, kad Jis apmo-
kėjo mūsų nuodėmes, per tikėjimą ir atgailą mes galime 
tapti verti celestialinės karalystės, kur šeimos yra amžiams 
sujungtos kartu meilėje.

Gelbėtojas pas Džozefą Smitą atsiuntė pranašą Eli-
ją, kad šis sugrąžintų kunigystės raktus (žr. DS 110). Su 
tais raktais grįžo ir užantspaudavimo galia, suteikianti 

didžiausią Dievo dovaną Jo vaikams, – amžinąjį gyvenimą 
amžiams kartu sujungtose šeimose.

Tai pasiūlymas, kuriuo gali pasinaudoti kiekvienas Die-
vo vaikas, ateinantis į pasaulį. Trečdalis Jo dvasinių vaikų 
dvasių pasaulyje atmetė Jo pasiūlymą. Stokodami tikėjimo 
ir atvirai maištaudami jie pasirinko niekada nepatirti tos 
Dangiškojo Tėvo amžinų šeimų džiaugsmo dovanos.

Tie iš mūsų, kurie išlaikėme lemiamą ikimirtingojo dva-
sių pasaulio išbandymą ir taip pelnėme teisę gauti mirtin-
gus kūnus kaip dovaną, vis dar galime pasirinkti amžinąjį 
gyvenimą. Jeigu buvome palaiminti ir radome sugrąžintąją 
Evangeliją, galime pasirinkti su Dievu sudaryti sandoras, 
ruošiančias mus amžinajam gyvenimui, ir jų laikytis. Jei 
liksime ištikimi, Šventoji Dvasia patvirtins mūsų viltį ir tikė-
jimą, kad esame kelyje, vedančiame į amžinąjį gyvenimą, į 
gyvenimą šeimomis per amžius celestialinėje karalystėje.

Kai kuriems amžinasis džiaugsmas gali atrodyti blyški 
arba netgi gęstanti viltis. Gali atrodyti, kad gimdytojai, 
vaikai, broliai ir seserys dėl savo pasirinkimų prarado teisę 
į amžinąjį gyvenimą. Jūs galite netgi abejoti, ar jau buvote 
padaryti verti per Jėzaus Kristaus Apmokėjimą.

Dievo pranašas kartą man davė ramybę teikiantį patari-
mą. Aš nerimavau, kad kitų žmonių pasirinkimai iš mūsų 
šeimos atėmė galimybę amžinai gyventi kartu. Jis pasakė: 
„Jaudiniesi dėl neteisingo dalyko. Jeigu tiesiog gyvensi 
vertai celestialinės karalystės, tada šeimos organizacija bus 
nuostabesnė, nei gali įsivaizduoti.“
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Visiems, kurių asmeninė patirtis arba santuoka ir  
vaikai, arba jų nebuvimas, šešėliu uždengia jų viltis,  
išsakau savo liudijimą: Dangiškasis Tėvas pažįsta ir myli  
jus kaip Savo dvasinius vaikus. Kai prieš šitą gyvenimą 
buvote su Juo ir Jo mylimuoju Sūnumi, Jie jūsų širdyse 
pasėjo amžinojo gyvenimo viltį. Jėzaus Kristaus Apmokėji-
mo galia ir vadovaujami Šventosios Dvasios jūs galėsite ir 
dabar, ir ateinančiame pasaulyje jausti šeimos tarpusavio 
meilę, kurią duoti jums taip labai nori jūsų Tėvas ir Jo 
mylimasis Sūnus.

Liudiju, kad, jeigu gyvensite vertai celestialinės karalys-
tės, jums išsipildys pranašo pažadas, kad „šeimos organiza-
cija bus nuostabesnė, nei gali[te] įsivaizduoti“.

KAIP MOKYTI PAGAL ŠIĄ ŽINIĄ

Galite pradėti papasakodami tiems, kuriuos mokote, 
apie akimirką, kada buvote dėkingi už amžinos šeimos 
viltį. Pakvieskite juos apmąstyti tas akimirkas, kai jie 
jautė dėkingumą už amžinas šeimas. Paklauskite, ar jie 
norėtų tai papasakoti. Tada galite pakviesti juos pagal-
voti apie būdus, kaip tobulėti ir gyventi verčiau celes-
tialinės karalystės, kad jiems galėtų išsipildyti pranašo 
pažadas, jog „šeimos organizacija […] nuostabesnė,  
nei gali įsivaizduoti“.

JAUNIMAS
Dalinimasis amžinąja laime

Vienas nuostabiausių Evangelijos aspektų yra žinoji-
mas apie išgelbėjimo planą. Turime nuostabią gali-

mybę per amžius būti kartu su savo šeima. Tas žinojimas 
padeda mums turėti viltį, kuomet jaučiamės pasaulio 
prislėgti. Prezidentas Airingas moko: „Mūsų mylintis 
Dangiškasis Tėvas pažįsta mūsų širdis. Jo tikslas suteikti 

mums laimę (žr. 2 Nefio 2:25). Todėl Jis dovanojo Savo 
Sūnų, kad amžinų šeimos ryšių teikiamas džiaugsmas 
būtų įmanomas. […] Tai pasiūlymas, kuriuo gali pasi-
naudoti kiekvienas Dievo vaikas, ateinantis į pasaulį.“

Tas palaiminimas skirtas gyvenantiems dabar ir tiems, 
kurie jau mirę, bet tik mums padedant. Mūsų protėviai 
dabar yra dvasių pasaulyje ir laukia, kada paruošime 
jų vardus šventyklos apeigoms už juos atlikti. Tačiau 
kartais yra sunku atlikti darbą už juos. Galime būti per 
daug užsiėmę arba galime gyventi per toli nuo šventyk-
los, kad vyktume ten dažnai.

Laimei, yra būdų, kaip galime padėti savo protėviams, 
– tai šeimos istorijos darbas, indeksavimas arba vaikų 
priežiūra, kai mūsų tėvai išvyksta į šventyklą. Padėdami 
tarnaujame Viešpačiui ir nešame amžinų šeimų viltį esan-
tiems anapus uždangos.

VAIKAI
Amžina šeima

Dėl Jėzaus Kristaus Apmokėjimo ir dėl to, kad 
kunigystės raktai yra sugrąžinti, galime per amžius 

gyventi kartu su savo šeimomis! Kas jums patinka jūsų 
šeimoje? Laikydamiesi šių nurodymų padarykite popieri-
nę gandinę savo šeimai pagerbti.

1. Sulenkite popieriaus lapą dukart perpus, kad pasidarytų 
ilgas lapelis.

2. Nupieškite žmogų, rankomis siekiantį užlenktus kraštus.
3. Tą žmogų iškirpkite. Neperkirpkite tų vietų, kur rankos 

liečia užlenktus kraštus.
4. Išlankstykite jį. Parašykite arba nupieškite, kokios kiek-

vieno jūsų šeimos nario savybės jums patinka.
5. Jei turite didelę šeimą, suklijuokite kelių juostų 

grandinėlę!
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„Vyras ir žmona turi šventą  
atsakomybę mylėti ir rūpin-

tis vienas kitu bei savo vaikais.“ 1 
„Namai turi būti Dievo meilės ir 
tarnystės laboratorija“, – sakė prezi-
dentas Raselas M. Nelsonas, Dvyli-
kos Apaštalų Kvorumo prezidentas.

„Mūsų Dangiškasis Tėvas nori, 
kad vyrai ir žmonos būtų ištikimi 
vienas kitam ir gerbtų savo vaikus 
ir elgtųsi su jais kaip su Viešpaties 
dovana.“ 2

Mormono Knygoje Jokūbas sakė, 
kad vyrų meilė savo žmonoms, žmo-
nų meilė savo vyrams ir jų abiejų 
meilė savo vaikams buvo viena iš 
priežasčių, kodėl vienu metu lama-
nitai buvo teisesni už nefitus (žr. 
Jokūbo kn. 3:7).

Malonus kalbėjimas su savo 
šeimos nariais – tai vienas iš būdų, 
kaip pakviesti meilę ir harmoniją 
į mūsų namus. Malonus kalbėjimas 
pakviečia Šventąją Dvasią. Sesuo 
Linda K. Burton, Paramos bendrijos 
visuotinė prezidentė, paprašė mūsų 

Kartu puoselėkime šeimas

pamąstyti: „Kaip dažnai sąmonin-
gai sakome vienas kitam malonius 
žodžius?“ 3

Papildomos Raštų ištraukos
Romiečiams 12:10; Mozijo 4:15; 
Doktrinos ir Sandorų 25:5

Tikros istorijos
Vyresnysis D. Todas Kristofersonas  

iš Dvylikos Apaštalų Kvorumo papa-
sakojo vaikystės patyrimą, padė-
jusį jam suprasti mylinčios šeimos 
svarbą. Kai jis ir jo broliai buvo 
berniukai, jų motina patyrė sunkią 
vėžio operaciją, dėl kurios jai buvo 
labai sunku judinti dešinę ranką. 
Šeimoje, auginančioje berniukus, 
tekdavo lyginti daug drabužių, todėl 
lygindama drabužius mama dažnai 
darydavo pertrauką, nueidavo į mie-
gamąjį ir verkdavo, kol skausmas 
atslūgdavo.

Supratęs, kas vyksta, vyresniojo 
Kristofersono tėvas slapta beveik 
metus nevalgė priešpiečių, kad 

sutaupytų pinigų lyginimą leng-
vinančiai mašinai nupirkti. Mylė-
damas savo žmoną jis parodė savo 
berniukams rūpinimosi šeimoje 
pavyzdį. Apie tą švelnų poelgį 
vyresnysis Kristofersonas kalbėjo 
taip: „Iki tol nežinojau apie šią savo 
tėvo auką ir meilės poelgį dėl mano 
mamos. Bet dabar žinau ir sakau 
sau: „Tai tikras vyras.“ 4
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Tikėjimas, šeima, parama

Apsvarstykite
Kaip meilė ir rūpinimasis vienų 
kitais į mūsų namus gali pakviesti 
Dvasią?


