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Keturi būdai, padėsiantys 
patirti mokymosi 
džiaugsmą, p. 10
Savižudybė – beviltiškas tylus 
pagalbos šauksmas, p. 18
Lehio pamokos apie 
šeimos istoriją, p. 26
Priešnuodis geiduliams, p. 30
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36 Tarnavimas Užjordanėje
R. Velė Džonson ir Reičelė Koulman
Viena humanitarinės pagalbos 
misionierių pora tarnaudama ten, 
kur jų reikėjo Viešpačiui, palietė 
tūkstančius gyvenimų.

RUBRIKOS
8 Tarnavimas Bažnyčioje: Mano 

tarnystės kupini sekmadieniai
Džefris A. Hodžas

9 Apmąstymai: Paskutinė  
Melvos vakarienė
Šerilė Harvard Vilkoks

10 Mokymas Gelbėtojo būdu: 
Mokymosi džiaugsmas
Tedas R. Kalisteris

40 Pastarųjų dienų šventųjų balsai

44 Mūsų namai, mūsų šeima:  
Pasninkas ir malda dėl Emos
Sesilė Norung

80 Kol susitiksime vėl:  
Dieviškas Viešpaties  
Bažnyčios genialumas
Prezidentas Gordonas B. Hinklis
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PRANEŠIMAI
4 Pirmosios Prezidentūros žinia: 

Paklusnumo palaimos
Prezidentas Tomas S. Monsonas

7 Lankomojo mokymo žinia:  
Dievo skirta būt šeima

APYBRAIŽOS
16 Maži vaikai ir sakramentas

Aaronas L. Vestas
Priimdami sakramentą vaikai  
gali pasiruošti sudaryti sandoras.

18 Savižudybės suvokimas:  
įspėjamieji ženklai ir prevencija
Keniči Šimokavas
Išmokite, kaip užkirsti kelią savižu-
dybei ir padėti gyviems likusiems 
šeimos nariams.

24 Netikėtoje vietoje aptikti  
pranašiški žodžiai
Koletė Lindal
Bute palikti Liahonos žurnalai 
pakeitė vyro gyvenimą ir atvedė  
jį į Evangelijos pažinimą.

26 Šeimos istorija: Ramybė, 
apsauga ir pažadai
Vyresnysis Bredlis D. Fosteris
Jei rinksime savo šeimos istorijos 
duomenis ir savo protėvių vardus 
pateiksime šventyklai, būsime 
palaiminti mes ir mūsų ainija.

30 Meilė ar geiduliai?
Džošua Dž. Perkis
Koks yra geidulių (noro ką nors 
turėti tokiomis priemonėmis, 
kurios prieštarauja Dievo valiai) 
priešnuodis?
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46 Būkite tikroji  
tūkstantmečio karta
Prezidentas Raselas M. Nelsonas
Keturi pasiūlymai, kaip būti tikru 
tūkstantmečio vaiku.

J A U N I  S U A U G U S I E J I

54 Vidutinės temperatūros  
stebuklas
Deividas A. Edvardsas
Kaip kantrybė gali padėti jums 
pasigaminti tobulai skrudintą 
sumuštinį su sūriu ir taip pat 
tapti panašesniems į Jėzų Kristų?

57 Plakatas: Įsivaizduokite  
save atgaivintus

58 Galia ištverti
Džesika Turner (užrašė Lynė Krendal)
Paprasti tikėjimą stiprinantys  
darbai po avarijos man padėjo 
judėti pirmyn.

61 Bažnyčios vadovų atsakymai: 
Kaip Kristų padaryti savo  
gyvenimo centru
Vyresnysis D. Todas Kristofersonas

62 Mokymosi receptas
Rozmari Tekerėj
Išbandykite šiuos keturis būdus, 
padedančius Dievo žodį padaryti 
nepaprastai gardų jūsų sielai.

64 Klausimai ir atsakymai
Kai kurie žmonės man sako, kad 
jei noriu stiprėti, turiu turėti tokį 
draugą, kuris negyvena pagal 
tokius pačius standartus, kaip 
gyvenu aš. Ar tai tiesa?

J A U N I M A S

66 Dingęs žvejys
Džiulija Ventura
Heidenas bijojo, kad jo broliu-
kas išbaidys žuvis. Tačiau jis dar 
labiau išsigando, kai jo broliukas 
pradingo.

68 Apaštalo atsakymai:  
Kaip galiu padėti savo  
namus padaryti ramia vieta?
Vyresnysis Garis E. Styvensonas

69 Mūsų puslapis

70 Tikėjimą rodantys vaikai:  
Storės istorija
Džilė Haking
Storė ir jos šeimos nariai buvo 
vieninteliai Bažnyčios nariai  
Turkmėnistane. Paskaitykite,  
kaip ji parodė tikėjimą.

72 Mamos pamokos
Vyresnysis Žairas Mazagardis
Vyresnysis Mazagardis sąžiningu-
mo išmoko iš savo mamos. Kokių 
principų išmokote iš savo tėvų?

74 Mormono Knygos herojai:  
Mormono knygos herojės 
moterys
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Šeimos namų vakaro idėjos

DAUGIAU INTERNETE
Žurnalas Liahona ir kita Bažnyčios literatūra daugeliu kalbų yra prieinami tinklalapyje 
www. languages. lds. org. Apsilankę tinklalapyje facebook.com/liahona.magazine  
(yra anglų, portugalų ir ispanų kalbomis) rasite įkvepiančių žinių, šeimos namų vakaro  
idėjų ir kitos medžiagos, kuria galėsite pasidalyti su savo draugais ir šeima.

ŠIO NUMERIO TEMOS
Skaičiai nurodo pirmąjį straipsnio puslapį.

Asmeninis apreiškimas, 46
Dešimtinė, 72
Dieviška prigimtis, 46
Drąsa, 74
Draugai, 64
Gailestingumas, 40
Geidulys, 30
Humanitarinė pagalba, 36
Įsakymai, 4
Išbandymai, 18, 44, 58
Jėzus Kristus, 4, 61, 76
Kantrybė, 54
Liudijimas, 74
Malda, 44, 66

Meilė, 30, 41
Misionieriškas darbas, 

24, 36
Mokymas, 16, 72
Mormono Knyga, 26, 43, 

74, 76
Muzika, 79
Paklusnumas, 4, 30, 46
Pasninkas, 44
Pašaukimai, 8
Pranašai, 46, 80
Ramybė, 58, 68
Raštų studijavimas, 43, 62
Sakramentas, 9, 16

Savižudybė, 18
Sąžiningumas, 72
Sekimas pranašu, 46
Standartai, 64
Stebuklai, 44
Šabo diena, 8, 42
Šeima, 7, 26, 44, 66, 68, 70
Šeimos istorija, 26, 42
Šventykla, 69
Šventoji Dvasia, 70
Tarnavimas, 41, 58
Tikėjimas, 46, 58, 74, 76
Vaikai, 16, 42
Viltis, 58

Šiame numeryje yra straipsniai ir veiklų aprašymai, kuriais galite remtis per šeimos namų 
vakarą. Štai du pavyzdžiai.

„Maži vaikai ir sakramentas“, p. 16. 
Perskaitę straipsnį tėvai gali aptarti, kaip 
mažus vaikus mokyti apie sakramento ir 
sandorų, kurias jie vieną dieną sudarys 
per krikštą, svarbą. Mokydami apie tai, 
ką pažadame per krikštą ir kaip kas savaitę 
priimdami sakramentą galime tuos paža-
dus atnaujinti, galite pasitelkti sakramento 
maldas (užrašytas Doktrinos ir Sandorų 
20:77, 79). Taip pat galite sugalvoti, 
kaip padėti savo mažiems vaikams per 
sakramentą sutelkti dėmesį į Gelbėtoją. 
Pvz., jūs galėtumėte pasidaryti paveikslėlių 

knygelę, kurioje būtų skirtingi Gelbėtojo 
paveikslėliai.

„Mokymosi receptas“, p. 62. Jeigu turite 
vyresnių vaikų, kurie savarankiškai studijuo-
ja Raštus, galite drauge su jais perskaityti 
šį straipsnį ir pakviesti juos išmėginti jame 
pateiktus pasiūlymus. Galite paprašyti, kad 
visi šeimos nariai pasidarytų asmeninio 
studijavimo žurnalus ir užsibrėžtų tikslą juo-
se reguliariai rašyti. Kitame šeimos namų 
vakare šeimos nariai gali pasidalyti savo 
užrašytomis mintimis ir įžvalgomis.
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Prezidentas Tomas S. Monsonas mokė: „Didžioji 
pamoka, kurią galime išmokti mirtingame gyveni-
me, yra ta, kad kai Dievas kalba, o mes paklūstame, 

mes visada būsime teisūs.“ 1

Mes taip pat būsime palaiminti. Neseniai vykusioje 
visuotinėje konferencijoje prezidentas Monsonas sakė:  
„Jis supranta, kad jei laikysimės įsakymų, mūsų gyvenimas 
taps laimingesnis, visavertiškesnis ir ne toks sudėtingas. 
Galėsime lengviau pakelti savo sunkumus ir problemas 
ir gausime [Dievo] pažadėtas palaimas.“ 2

Toliau pateiktuose prezidento Monsono, Bažnyčios  
Prezidento, mokymuose jis mums primena, kad įsakymai 
yra patikimiausias kelias į laimę ir ramybę.

Žemiškos kelionės nurodymai
„Dievo įsakymai duoti ne tam, kad mus žlugdytų ar 

kliudytų mūsų laimei. Kaip tik priešingai. Tas, kuris mus 
sukūrė ir myli, tobulai žino, kaip turėtume gyventi, kad 
sulauktume didžiausios įmanomos laimės. Jis mums suteikė 
nurodymus, kurie, jei jų klausysime, saugiai ves per šią daž-
nai pavojingą žemišką kelionę. Prisiminkime gerai žinomos 
giesmės žodžius: „Vykdyk įsakymus, taip būsi saugus ir 
ramus“ [žr. „Vykdyk įsakymus“, Giesmės, 171].“ 3

Stiprybė ir pažinimas
„Paklusnumas yra pranašų bruožas; jis teikė jiems stipry-

bę ir pažinimą per amžius. Mums labai svarbu suvokti, kad 

ir mes galime semtis stiprybės ir pažinimo iš šio šaltinio. 
Mūsų laikais visi galime juo naudotis paklusdami Dievo 
įsakymams. …

Pažinimą, kurio ieškome, atsakymus, kuriuos norime 
gauti, ir stiprybę, kurios šiandien trokštame, kad įveiktume 
sudėtingo ir besikeičiančio pasaulio iššūkius, – visa tai gali-
me gauti noriai paklusdami Viešpaties įsakymams.“ 4

Pasirinkime paklusti
„Mūsų laikai pasižymi pakantumu nedorybei. Žurnalai 

ir televizijos laidos rodo kino žvaigždes, sporto aikštelių 
didvyrius – tuos, kuriais nori sekti jaunimas, – nepaisan-
čius Dievo įstatymų ir besipuikuojančius nuodėmėmis, 
regis, be jokių blogų pasekmių. Netikėkite tuo! Ateina 
ataskaitos metas – netgi sąskaitų suvedimo metas. Kiek-
vienai pelenei išmuš vidurnaktis – jei ne šiame, tai kitame 
gyvenime. Visiems ateis Teismo Diena. … Maldauju jus 
rinktis paklusti.“ 5

Džiaugsmas ir ramybė
„Kartais jums gali atrodyti, kad pasaulio žmonės gyvena 

linksmiau nei jūs. Kai kuriuos iš jūsų gali varžyti tas elgesio 
kodeksas, kurio laikomės Bažnyčioje. Tačiau, mano broliai 
ir seserys, pareiškiu jums, kad nėra nieko kito, kas į jūsų 
gyvenimą atneštų didesnį džiaugsmą ir ramybę sielai, nei 
Dvasia, kuri pas mus ateina, kai sekame Gelbėtoju ir laiko-
mės įsakymų.“ 6

Prezidentas  
Tomas S. 
Monsonas

PAKLUSNUMO  
PALAIMOS

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
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KAIP MOKYTI PAGAL ŠIĄ ŽINIĄ

Prezidentas Monsonas moko mus apie daugybę palai-
minimų, kuriuos galime gauti būdami paklusnūs, 

pavyzdžiui, stiprybę, pažinimą, džiaugsmą ir ramybę. 
Galite paklausti tų, kuriuos mokote, kaip jie buvo palai-
minti dėl to, kad laikosi įsakymų. Galite juos paraginti ir 

toliau apmąstyti savo palaiminimus ir dienoraštyje aprašyti 
savo mintis ir patyrimus. Taip pat galite paraginti juos ir 
toliau paklusnumu parodyti dėkingumą Dievui už gautus 
palaiminimus.

Elkitės teisiai
„Liudiju, kad mums pažadėti 

didžiuliai palaiminimai. Nors virš 
mūsų susikauptų audros debesys, 
nors prapliuptų liūtys, mūsų Evan-
gelijos pažinimas ir Dangiškojo Tėvo 
bei mūsų Gelbėtojo meilė paguos 
ir palaikys mus, ir atneš džiaugsmą 
į mūsų širdis, jei elgsimės teisiai ir 

laikysimės įsakymų. Niekas šiame 
pasaulyje negalės mūsų įveikti.“ 7

Sekite Gelbėtoju
„Kas gi buvo šis sielvarto vyras, 

pažįstantis širdgėlą? Kas gi yra šis šlovės 
Karalius, šis Pulkų Viešpats? Jis mūsų 
Mokytojas. Jis mūsų Gelbėtojas. Jis yra 
Dievo Sūnus. Jis yra mūsų Išgelbėjimo 

Priežastis. Jis kviečia: „Sekite paskui 
mane.“ Jis nurodo: „Eik ir tu taip daryk!“ 
Jis prašo: „Laikykitės mano įsakymų.“

Tad sekime paskui Jį. Gyvenkime 
pagal Jo pavyzdį. Pakluskime Jo 
žodžiams. Tai darydami padovanosime 
Jam dievišką dėkingumo dovaną.“ 8 ◼
IŠNAŠOS
 1. “They Marked the Path to Follow,”  

Liahona, Oct. 2007, 5.
 2. „Vykdyk įsakymus“, 2015 m. spalio  

visuotinės konferencijos medžiaga.
 3. „Vykdyk įsakymus“, 2015 m. spalio  

visuotinės konferencijos medžiaga.
 4. „Paklusnumas atneša palaiminimus“, 2013 m. 

balandžio visuotinės konferencijos medžiaga.
 5. „Tikėjimas, paklusnumas, ištvermė“, 2012 m. 

balandžio visuotinės konferencijos medžiaga.
 6. „Stovėkite šventose vietose“, 2011 m. spalio 

visuotinės konferencijos medžiaga.
 7. „Būkite drąsūs“, 2009 m. balandžio  

visuotinės konferencijos medžiaga.
 8. „Džiaukimės kelionėje“, 2008 m. spalio 

visuotinės konferencijos medžiaga.
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Pasirink, kas teisu

Rinkdamiesi, kas teisu, artinamės prie Dangiškojo 
Tėvo ir Jėzaus Kristaus. Tai padeda mums būti lai-

mingiems ir saugiems. Apibrėžkite teisius pasirinkimus.

Gaisrai ir pamokos apie paklusnumą

Prezidentas Tomas S. Monsonas kartą papasakojo, kokią 
pamoką išmoko apie paklusnumo svarbą. Kai jam tebuvo 

aštuoneri metai, jo šeima buvo apsistojusi savo namelyje kal-
nuose. Kartu su draugu jis norėjo pievoje paruošti vietą lauža-
vietei. Rankomis jie bandė nurauti žolę, raudami ir ravėdami 
kiek tik leido jėgos, tačiau jiems pavyko išrauti tik kelias žoles. 
Prezidentas Monsonas aiškina: „Ir tada į mano aštuonmetę 
galvą atėjo, kaip man atrodė, tobulas sprendimas. Pasakiau 
Deniui: „Mums reikia padegti šias piktžoles. Mes tiesiog išde-
ginsime žolėje apskritimą!“

Nors ir žinojo, kad negalima imti degtukų, jis nubėgo 
namo jų pasiimti ir drauge su Deniu uždegė mažą lauželį 

JAUNIMAS

VAIKAI

piktžolėmis apaugusiame lauke. Jie tikėjosi, kad liepsna pati 
užges, tačiau ji tik plito ir kilo didelis ir pavojingas gaisras. 
Drauge su Deniu jie nubėgo pagalbos, netrukus atskubėjo 
suaugusieji ir užgesino liepsnas, joms dar nepasiekus medžių.

Prezidentas Monsonas tęsė: „Tą dieną mudu su Deniu 
gavome keletą sunkių, bet svarbių pamokų. Viena svarbiau-
siųjų buvo supratimas, kaip svarbu būti paklusniems.“ (Žr. 
„Paklusnumas atneša palaiminimus“, 2013 m. balandžio 
visuotinės konferencijos medžiaga.)

Ar jums, kaip Prezidentui Monsonui, kada nors teko pasi-
mokyti paklusnumo tokiu sunkiu būdu? Kokius tikslus galite 
užsibrėžti, kad ateityje dėl paklusnumo būtumėte saugūs?

Tarnauti kitiems

Lankyti bažnyčią

Skaityti Raštus

Žaisti gerus 
žaidimus

Peštis su broliais 
ir seserimis

Sukčiauti 
mokykloje
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Dievo skirta  
būt šeima

Kerolė M. Styvens, pirmoji patarėja 
visuotinėje Paramos bendrijos 

organizacijoje sakė: „Dievo skirta būt 
šeima“ [Pradinukų] dainos … žodžiai 
mums primena tyrą doktriną. Joje 
sužinome ne vien tai, kad Dievo skirta 
būt šeima, bet ir tai, jog kiekviena 
priklausome Dievo šeimai. …

Tėvo Jo vaikams skirtas planas yra 
meilės planas, tai planas, skirtas su Juo 
suvienyti Jo vaikus – Jo šeimą.“ 1

Vyresnysis L. Tomas Peris (1922–
2015) iš Dvylikos Apaštalų Kvorumo 
sakė: „Taip pat tikime, kad stiprios 
tradicinės šeimos yra ne tik pagrindi-
niai stabilios visuomenės, ekonomikos 
ir vertybių kultūros padaliniai, bet ir 
pagrindiniai amžinybės, Dievo kara-
lystės bei valdymo sistemos padaliniai.

Tikime, kad dangaus organizacija ir 
valdymo sistema bus paremtos šeima 
ir gimine.“ 2

Bonė L. Oskarson, Merginų orga-
nizacijos visuotinė prezidentė sakė: 
„Kiekviena, nepriklausomai nuo 
vedybinės padėties ar vaikų skaičiaus, 
galime būti šeimos pareiškime aprašy-
to Viešpaties plano gynėja. Jei toks yra 
Viešpaties planas, toks turėtų būti ir 
mūsų planas!“ 3

Papildomos Raštų ištraukos
Doktrinos ir Sandorų 2:1–3; 132:19

Pamaldžiai išnagrinėkite šią medžiagą ir siekite įkvėpimo, kad suvoktumėte, ką reikia aptarti. 
Kaip dokumento „Šeima. Pareiškimas pasauliui“ supratimas sustiprins jūsų tikėjimą Dievu ir 
palaimins tas, kuriomis rūpinatės per lankomąjį mokymą? Daugiau informacijos ieškokite  
internete adresu reliefsociety. lds. org.

Šeimos doktrina
Sesuo Džiulė B. Bek, buvusi 

Paramos bendrijos visuotinė 
prezidentė, mokė, kad šeimos 
teologija paremta sukūrimo, nuo-
puolio ir Jėzaus Kristaus Apmokė-
jimo doktrina:

„Žemės sukūrimas paruošė 
vietą, kurioje šeimos gali gyventi. 
Dievas sukūrė vyrą ir moterį, dvi 
svarbias šeimos puses. Dangiškojo 
Tėvo plane buvo numatyta, kad 
Adomas ir Ieva bus užantspau-
duoti ir sukurs amžinąją šeimą.

… Dėl nuopuolio jie galėjo 
susilaukti sūnų ir dukterų.

Dėl [Kristaus] Apmokėjimo 
šeimos gali būti užantspauduo-
tos kartu amžinybei. Tai leidžia 
šeimoms amžinai augti ir tobulė-
ti. Laimės planas, taip pat vadi-
namas išgelbėjimo planu, buvo 
sukurtas būtent šeimoms. …

Tokia buvo Kristaus doktri-
na. … Be šeimos nebelieka jokio 
plano; nebelieka mirtingojo 
gyvenimo prasmės.“ 4

Apsvarstykite
Kodėl šeimos vienetas yra pats 
svarbiausias laike ir amžinybėje?

L A N K O M O J O  M O K Y M O  Ž I N I A

IŠNAŠOS
 1. Kerolė M. Styvens, „Dievo skirta būt šeima“, 

2015 m. balandžio visuotinės konferencijos 
medžiaga.

 2. L. Tomas Peris, „Kodėl santuoka ir šeima 
svarbios visame pasaulyje?“, 2015 m. balan-
džio visuotinės konferencijos medžiaga.

 3. Bonė L. Oskarson, „Pareiškimo apie šeimą 
gynėjos“, 2015 m. balandžio visuotinės 
konferencijos medžiaga.

 4. Julie B. Beck, “Teaching the Doctrine of the 
Family,” Liahona, Mar. 2011, 32, 34.

Tikėjimas, šeima, 
parama
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Išaušo sekmadienio rytas. Pagal dar-
botvarkę manęs laukia 12- a valandų 

susirinkimų, pokalbių, patvirtinimų 
ir įšventinimų. Diena prasideda vie-
name kuolo centre ir baigiasi maldos 
namuose kitame miesto gale – visa tai 
vyksta labai karštą dieną.

Džiugiai laukiu kiekvieno susirin-
kimo, pokalbio, patvirtinimo ir įšven-
tinimo. Bet vakar, pagalvojęs, koks 
užimtas būsiu, trumpam ėmiau savęs 
gailėti – kol neatsiverčiau Parlio P. 
Prato autobiografijos ir nepradėjau 
skaityti ten, kur buvau sustojęs. Vyres-
nysis Pratas buvo įkalintas drauge su 
Džozefu, Hairumu Smitais ir kitais, 
kai Misūryje šventieji išgyveno sunkų 
metą. Nuvežti į Independensą Broliai 
buvo įkalinti kambaryje, kuriame turė-
jo miegoti ant grindų po galva pasidė-
ję medinę kaladę.

Vieną šaltą sniego nubalintą rytą 
vyresnysis Pratas atsikėlė ir nepa-
stebėtas paspruko iš kambario. Jis 
patraukė į rytus per miestą ir šalia jo 
esančius laukus. Nuėjęs apie mylią 
(1,6 km), vyresnysis Pratas priėjo 
mišką, krintantis sniegas paslėpė 
jo pėdsakus, o medžiai suteikė 
prieglobstį.

Jis ėmė galvoti apie savo 
situaciją. Patraukęs į rytus, 

jis pabėgtų į kitą valstiją, kur galėtų 
sulaukti šeimos pagalbos. Grįžęs ten, 
iš kur pabėgo, jis vėl būtų įkalintas ir 
apkaltintas baisiais nusikaltimais. Jaus-
damas pagundą pabėgti vyresnysis 
Pratas pagalvojo apie „baisias pasek-
mes ar net mirtį“, kurias galbūt patirtų 
likę įkalintieji, jei jis pabėgtų.

Taip dvejodamas jis prisiminė Raštų 
eilutę: „Kas nori išgelbėti savo gyvy-
bę, tas ją praras; o kas pražudys savo 
gyvybę dėl manęs, tas ją vėl atras, net 
amžinąjį gyvenimą“ (žr. Morkaus 8:35; 
DS 98:13).

MANO TARNYSTĖS KUPINI SEKMADIENIAI
Džefris A. Hodžas

T A R N A V I M A S  B A Ž N Y Č I O J E

Mano sekmadieniai užimti, tačiau esu dėkingas, kad galiu tarnauti be tokių sunkumų,  
su kokiais susidūrė pirmieji Bažnyčios nariai, pavyzdžiui, vyresnysis Parlis P. Pratas.

Vyresnysis Pratas sugrįžo į įkalinimo 
vietą. Po to ėjo ilgi varginančio kali-
nimo mėnesiai, be šeimos, šventųjų 
bendrystės ir galimybės tarnauti apaš-
talo pašaukime.1

Užvertęs knygą mąsčiau apie pirmų-
jų šventųjų, mano protėvių, kančias. 
Dėl savo liudijimo apie Evangeliją ir 
tikėjimo Jėzumi Kristumi jie kentė žiau-
rumus ir persekiojimus. Dėl to, kad jie 
visa tai ištvėrė, aš šiandien galiu laisvai 
tarnauti ir garbinti, taip įtvirtindamas 
ryšį su jais savo tikėjimu ir liudijimu.

Kai ruošiuosi šabo dienai, mano 
šeima yra saugi, aš nekantraudamas 
laukiu garbinimo dienos patogiuose 
maldos namuose. Šventųjų bendrystė 
praskaidrins mūsų dieną. Drauge su 
jais džiaugsimės atliktais patvirtinimais 
ir įšventinimais, atliktomis pareigomis 
ir sustiprintu tikėjimu. Priimsime sakra-
mentą atmindami mūsų Gelbėtoją ir Jo 
apmokančiąją auką. O vakare susirinksi-
me savo namuose ir skaitysime Mormo-
no Knygą, prieš eidami miegoti į savo 
patogias lovas ir prieš padėdami galvas 
ant purių pagalvių drauge pasimelsime.

Mano sekmadieniai užimti. Už tai 
esu dėkingas ir palaimintas. ◼
Autorius gyvena Kalifornijoje, JAV.
IŠNAŠOS
 1. Žr. Parley P. Pratt, Autobiography of Parley P. 

Pratt, ed. Parley P. Pratt Jr. (1979), 194–197. ČA
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Mano motina nugyveno 92- us 
metus ir neseniai mirė. Ji gulėjo 

ligoninėje, kai gydytojai nusprendė, 
kad nieko daugiau neįmanoma pada-
ryti, galima tik pasirūpinti, kad ji jaus-
tųsi kuo patogiau.

Ruošiantis ją parsivežti namo, užėjo 
du vietinės apylinkės broliai ir paklau-
sė manęs, ar ji nenorėtų priimti sak-
ramento? Iš pradžių tariau jiems: „Ne, 
ačiū.“ Mama beveik nieko negalėjo 
nuryti. Tada pridūriau: „Bet vis tiek, 
leiskite man jos paklausti.“ Pasilenkiau 
prie jos ausies ir pasakiau: „Čia yra du 
turintieji kunigystę. Ar norėtum pamė-
ginti priimti sakramentą?“ Silpnu, bet 
aiškiu balsu ji atsakė: „Taip.“

Po palaiminimo maldos paėmiau 
nuo padėklo duonos gabalėlį, atlau-
žiau trupinėlį ir švelniai įdėjau jai į 
burną. Kurį laiką ji bandė kramtyti, 
o aš atsiprašiau vyrų, kad tai užtru-
ko. Jie patikino, kad viskas gerai. 
Po antrosios maldos paėmiau mažą 
plastikinę stiklinaitę ir pridėjau prie jos 
lūpų. Ji tik vos gurkštelėjo, bet mane 
nustebino, kaip gerai ji nurijo.

Padėkojau broliams ir jie išėjo į 
kitą kambarį. Maždaug po valandos 
mama ramiai numirė.

Per kitas dienas aš supratau, 
kokią šventą akimirką man buvo 
leista praleisti kartu su mama. 
Paskutinis dalykas, kurį ji nuveikė 
šiame gyvenime, buvo sakramento 
priėmimas. „Taip“ buvo paskutinis 
jos ištartas žodis. „Taip“, sutin-
kant priimti sakramentą; „taip“, 

PASKUTINĖ MELVOS VAKARIENĖ
Šerilė Harvard Vilkoks

A P M Ą S T Y M A I

„Ar norėtum priimti sakramentą?“ – paklausiau savo mirštančios motinos.

sutinkant aukoti „sudužusi[ą] širdį 
ir atgailaujan[čią] dvasią“ (3 Nefio 
9:20); „taip“, priimant Jėzaus Kristaus 
vardą ir pasižadant visada Jį atminti; 
„taip“, priimant Jo Dvasią. Paskutinis 
dalykas, patekęs per jos lūpas, buvo 
sakramento simboliai.

Kokia maloni turbūt jai buvo pas-
kutinė vakarienė! Nors ir buvo per 
silpna judėti ir kalbėti, kokia gyva 
turbūt ji buvo Kristuje! Kokia dėkinga 
turbūt ji buvo už Jo apmokančiąją ir 
stiprinančiąją galią, palaikiusią ją tomis 
paskutinėmis jos mirtingosios kelionės 
akimirkomis ir suteikusią amžinojo 
gyvenimo viltį.

Kai kiekvieną savaitę priimame 
sakramentą, būkime dėkingi už 
tai, kad turime galimybę atnaujinti 
savo sandoras ir jausti atleidimą ir 
malonę siekiant tapti panašesniems 
į mūsų Dangiškąjį Tėvą ir Jo sūnų 
Jėzų Kristų. Tada duona ir vanduo 
bus „saldesni už viską, kas saldu, 
ir … tyresni už viską, kas tyra“ 
(Almos 32:42). ◼
Autorė gyvena Jutos valst., JAV.KR
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Yra pasakojimas apie žmogų, garsėjusį kaip didžiausią miesto tin-
ginį. Jis nenorėjo dirbti, nenorėjo ieškoti darbo. Jis paprasčiausiai 
gyveno kitų sąskaita. Galiausiai miestiečių kantrybė išseko. Jie 

nutarė išvesti jį už miesto ir išvaryti. Kai vienas miestietis vežė jį vežime 
link miesto pakraščio, jį užplūdo užuojautos banga. Galbūt šiam apsilei-
dėliui reikėtų suteikti dar vieną galimybę. Taip galvodamas jis paklausė: 
„Ar nenorėtum kibiro kukurūzų naujam gyvenimui pradėti?“

Benamis paklausė: „Ar jie išgvildenti?“ 1

Mokytojai ir mokiniai: vienodai atsakingi įnešti savo indėlį
Kartais matome iš Raštų pašalpų gyvenančius žmones – jie nori, kad 

Raštai būtų jiems išgvildenti prieš skaitant. Jie nori, kad Evangelija būtų 
pateikiama trumpų įdomių citatų arba filmukų serijomis. Jie nori, kad 
sekmadieninės mokyklos mokytojas paruoštų pamoką ir sumaitintų ją 
šaukštu, o jiems nereikėtų dėti pastangų nei ruošiantis pamokai, nei 
joje dalyvaujant.

Tačiau kartą Gelbėtojas paprašė savo mokinius eiti namo, nes jie 
negalėjo suprasti Jo žodžių. Jis įsakė jiems melstis, apmąstyti ir „paruoš[ti] 
savo protus rytojui“, kai Jis vėl ateis pas juos (žr. 3 Nefio 17:2–3).

Tai moko, kad ateiti pasiruošus – ne tik mokytojo, bet taip pat ir 
mokinio pareiga. Lygiai taip pat, kaip mokytojas privalo mokyti Dvasia, 
mokinys taip pat privalo mokytis Dvasia (žr. DS 50:13–21).

Tedas R. 
Kalisteris
Visuotinis Sekma-
dieninės mokyklos 
prezidentas

Tapdami pareiginges-
niais mokiniais patirsime 
dangišką džiaugsmą, 
kylantį iš Jėzaus Kristaus 
Evangelijos studijavimo 
ir gyvenimo pagal ją.

Mokymosi 
džiaugsmas

M O K Y M A S  
G E L B Ė T O J O  B Ū D U
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Mormono Knygoje rašoma: 
„Pamokslautojas nebuvo geresnis už 
klausytoją, o mokytojas nebuvo geres-
nis už mokinį; ir taip visi jie buvo 
lygūs “ (Almos 1:26; kursyvas pridėtas).

Toliau pateiksiu kelis pasiūlymus, 
ką daryti, kad patirtume džiaugsmą, 
kurį jaučiame atlikę savo dalį moky-
mosi procese ir gyvendami pagal 
Evangeliją.

Mokymasis namuose
Studijuokite Raštus

Kiekvienas narys pats atsako dėl 
savo paties arba pačios Evangelijos 
mokymosi. Tos pareigos perduoti 
negalime. Didžioji šio mokymosi 
dalis vyksta reguliariai studijuojant 
Raštus. Prezidentas Haroldas B. Ly 
(1899–1973) pareiškė: „Jeigu neskai-
tome Raštų kasdien, mūsų liudijimai 
silpnėja.“ 2 Apaštalas Paulius pastebė-
jo, kad žydai Berėjoje „pasirodė esą 
kilnesni už tesalonikiečius. Jie labai 
noriai priėmė žodį“, o po to nurodė jų 
imlumo priežastį: „[ Jie] kasdien tyri-
nėjo Raštus “ (Apaštalų darbų 17:11; 
kursyvas pridėtas).

Kasdienis Raštų studijavimas tai 
pagrindinė mūsų dvasingumo sude-
damoji dalis. Niekas kitas negali 
visiškai kompensuoti jo 
trūkumo mūsų kasdie-
nybėje. Todėl Raštus 

turėtume skaityti paskirtu, o ne nuo 
kitų darbų atlikusiu laiku.

Kai kas pasakytų: „Bet aš neturiu 
laiko kasdien studijuoti Raštus, nes 
gyvenime turiu tiek daug pareigų.“ 
Toks teiginys kažkuo primena istoriją 
apie du medkirčius, kurie varžėsi, kas 
per dieną nukirs daugiau medžių. Var-
žybos prasidėjo išaušus. Kas valandą 
smulkesnio sudėjimo vyras dešimčiai 
minučių nueidavo gilyn į mišką. Kiek-
vieną kartą, kai jis tai darė, jo varžovas 
nusišypsodavo ir linktelėdavo, įsitiki-
nęs, kad laimi. Stambesnis medkirtys 
niekada nesitraukė nuo darbo, nenu-
stojo kapojęs, nesiilsėjo.

Dienai pasibaigus, jis nustebo, 
sužinojęs, kad jo varžovas, kuris lyg 
ir švaistė tiek daug laiko, nukirto 
daug daugiau medžių. „Kaip tau tai 
pavyko, kai tu darei tiek daug per-
traukų?“ – paklausė jis.

Nugalėtojas atsakė: „Na, aš galąsda-
vau kirvį.“

Kiekvieną kartą studijuodami 
Raštus mes galandame savo dvasinį 
kirvį. Stebuklinga šio dalyko pusė yra 
tai, kad mes išmintingiau išnaudojame 
likusį laiką.
Pasiruoškite iš anksto

Apklausos parodė, kad 
tik maža Bažnyčios narių 

dalis iš anksto 
perskaito STUDIJUOKITE

Raštus pamokai

PASIRUOŠKITE
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Raštų dalis, kurias planuojama aptarti sekmadieninės 
mokyklos pamokose. Kiekvienas iš mūsų galime padėti 
pakeisti šią situaciją. Savąją mokymosi dalį galime atlikti 
ateidami į pamoką geriau pasiruošę, paskaitę Raštus ir 
pasiruošę pasidalyti savo mintimis. Mūsų pasirengimas 
gali tapti dvasine dovana visiems bendramoksliams.

Mokymasis pamokoje
Dalyvaukite pamokoje

Įsakymas atverti savo burnas (žr. DS 60:2–3) skir-
tas ne tik misionieriškam darbui, bet ir mokymuisi 
klasėse. Dalyvaudami pamokoje mes pakviečiame 
Dvasią, kuri gali paliudyti apie mūsų komentarų 
teisingumą ir nušviesti mūsų protus naujomis idė-
jomis. Be to, mūsų dalyvavimas gali kitam žmogui 

įkvėpti minčių ir taip jį arba 
ją paskatinti jomis 

pasidalyti.

Taip mes laikomės mokymo principo, kurio mokė 
Viešpats: „Tegul vienu metu kalba vienas, ir tegul visi 
klausosi jo žodžių, kad visiems pasisakius, visi būtų 
ugdomi “ (DS 88:122; kursyvas pridėtas). Kartais neleng-
va dalyvauti pamokoje. Tam reikia, kad išeitume už savo 
komforto zonos ribų. Bet tai paspartina visos klasės 
augimą.
Užsirašykite įkvėptas mintis

Kurį laiką į pamaldas nešiojausi tuščius bloknoto lape-
lius ir ieškojau doktrininių įžvalgų arba dvasinių pojūčių, 
kuriuos galėčiau užsirašyti. Galiu atvirai pasakyti, kad likau 
gausiai apdovanotas. Toks elgesys pakeitė mano požiūrį. Jis 
sukoncentravo ir paspartino mano mokymąsi. Dėl to ėmiau 
daugiau tikėtis iš pamaldų.

Kodėl taip svarbu užsirašyti bažnyčioje ir kitur įgytus 
dvasinius patyrimus? Įsivaizduokite, kad motinai kalban-
tis su paaugliu sūnumi vienu metu jis pasako: „Mama, tai 
tikrai geras patarimas.“ Tada jis išsitraukia užrašų knygelę 
ir ima užsirašinėti dėl šio pokalbio kilusias mintis. Argi 
po to, kai atsigaus nuo šoko, motina nenorės jam patarti 
daugiau?

Neabejoju, kad šis principas tinka Dangiškojo Tėvo pata-
rimams. Kai užsirašome Jo mums duotas dvasines įžvalgas, 
tikėtina, kad Jis mums apreikš dar daugiau. Be to, daugelis 
mūsų gaunamų dvasinių įžvalgų iš pradžių atrodo tarsi 
mažos minčių gilės, bet jei jas puoselėjame ir apmąstome, 
jos gali išaugti į dvasinius ąžuolus.

Pranašas Džozefas Smitas taip kalbėjo apie įžvalgų ir 
įkvėptų minčių užrašymo svarbą: „Jei jūs … aptariate svar-
bius klausimus … ir neužsirašote jų, … galbūt dėl to, kad 
nesistengėte užrašyti to, ką Dievas jums apreiškė, deramai 

neįvertinote, Dvasia gali pasitraukti … ir tai yra, arba 
buvo gausios, amžinosios svarbos žinios, kurios 

liko prarastos.“ 3UŽSIRAŠYKITEDALYVAUKITE

pamokoje
dvasines įžvalgas
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Mokymosi 
džiaugsmas

Mokymasis yra 
daug daugiau nei die-
viška pareiga. Jis taip 
pat skirtas teikti daug 
džiaugsmo.

Kartą senovės 
matematiko, vardu 
Archimedas, karalius 
paprašė nustatyti, ar 
jo karūna padaryta iš 
gryno aukso, ar auksakalys tyčia dalį 
aukso pakeitė sidabru. Archimedas 
mąstė, kaip tai padaryti, ir galiausiai 
rado atsakymą. Jis taip džiaugėsi 
savo atradimu, kad, pasak legendos, 
bėgo per miestą, šaukdamas: „Eure-
ka! Eureka!“, kas reiškė: „Atradau! 
Atradau!“

Kad ir koks didis buvo jo džiaugs-
mas dėl mokslinio atradimo, dar 
didesnis džiaugsmas būna atradus 
Jėzaus Kristaus Evangelijos tiesas – 
tas tiesas, kurios ne tik informuoja, 
bet ir gelbėja mus. Dėl to Gelbėtojas 
pasakė: „Aš jums tai kalbėjau, … 
kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų“ 
( Jono 15:11). Ir dėl to, sužinoję apie 
išgelbėjimo planą, „dangiškosios 
būtybės šaukė iš džiaugsmo“ ( Jobo 
38:7). Kaip sėklos turi augimo jėgą, 
taip Evangelijos tiesos turi galią teikti 
džiaugsmą.

„Siek[ti] mokytumo“ (DS 88:118) – 
ne vien dieviškas įsakymas, bet taip 
pat ir dieviškas siekis. Kiekvieną kartą, 
kai studijuojame Raštus, ateiname į 
pamoką šiek tiek geriau pasiruošę, 
dalyvaujame diskusijose, užduodame 
klausimus ir užsirašome šventas dva-
sines įžvalgas, tampame panašesni 
į Dievą, taip padidindami gebėjimą 
jausti tokį džiaugsmą, kokį jaučia Jis.

Siekime tapti pareigingesniais 
mokiniais, šventesniais mokiniais 
namie, pamokose ir kur tik bebū-
tume. Tai darydami patirsime dan-
gišką džiaugsmą, kylantį mokantis 
ir gyvenant pagal Jėzaus Kristaus 
Evangeliją. ◼

IŠNAŠOS
 1. Panašią istoriją 2014 m. spalio visuotinė-

je konferencijoje papasakojo vyresnysis 
D. Todas Kristofersonas.

 2. Harold B. Lee, regional representatives’ 
seminar, Dec. 12, 1970.

 3. Joseph Smith, History of the Church, 2:199.

Dieviškas  
darbas  

siekiant  
mokytumo
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PATIRKITE 
mokymosi 
džiaugsmą

dvasines įžvalgas
DALYVAUKITE pamokoje

PA
SIRUOŠKITE pamokai

Kiekvieną kartą, kai studijuojame Raštus, ateiname į pamoką šiek tiek geriau pasiruošę, 
dalyvaujame diskusijose, užduodame klausimus ir užsirašome šventas dvasines įžvalgas, 

tampame panašesni į Dievą, taip padidindami gebėjimą jausti tokį džiaugsmą, kokį jaučia Jis.

UŽSIRAŠYKITE
ST

UDIJUOKITE Raštus
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Aaronas L. Vestas

Ar kada nors susimąstėte, kodėl nepakrikštytiems 
vaikams leidžiame priimti sakramentą? Ar tik todėl, 
kad išvengtume riksmų ir grumtynių jiems 

užsinorėjus duonos gabalėlio? Ar tik todėl, kad 
būtų lengviau atlikti apeigas, tik kad išsaugotu-
me ramybę?

Nemanau. Tikiu, kad yra rimtesnės priežastys. 
Taip, tikiu, nes tikiu, kad kai Jėzus sako „visi“, 
Jis omenyje turi visus. Ir, kalbėdamas miniai, 
Jis nieko neišskiria.

Kai prisikėlęs Gelbėtojas savo žmonėms 
Amerikos žemyne įvedė sakramentą, Jis 
pabrėžė, kad šios apeigos turi ypatingą 
prasmę pasikrikštijusiems.1 Jis netgi įsa-
kė savo mokiniams sakramentą „duot[i] 
miniai “.2 Toje minioje buvo „maž[ų] vaik[ų]“.3

Kai šiais laikais kunigystę turintieji mel-
džiasi, jie prašo Dangiškąjį Tėvą palaiminti ir 
pašventinti duoną ir vandenį „sieloms visų tų“, 

Mūsų vaikai jautė, kad mums sakramentas yra svarbus. Galėjome 
geriau padėti jiems suprasti, kad jis taip pat svarbus ir jiems.

IR  Maži vaikai  
sakramentas

kurie priima sakramentą.4 Visų. Kiekvieno, kuris priima, – 
taip pat ir mažų vaikų.

Jei, priimdami duoną ir vandenį, vaikai tuos simbolius 
gauna kaip palaiminimą savo tyroms sieloms, turėtų 
būti būdas padėti jiems atrasti šių apeigų prasmę.
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Tai suprasdamas žvelgiu atgal į tas dienas, kai mano vai-
kai buvo maži. Dalijant sakramentą mudu su žmona gana 
sėkmingai išlaikydavome juos tylius. Manau, mūsų vaikai 
jautė, kad tos apeigos buvo mums svarbios. Bet mes galėjo-
me dėti daugiau pastangų, kad jie suprastų, kad jos ir jiems 
yra svarbios.

Ką galėjome padaryti? Galėjome prisiminti, kad maži 
vaikai moka laikytis sakramento maldos pažadų. Jie gali 
paprastai, bet aiškiai suvokti, ką reiškia „visada atminti“ 
Jėzų. Jie gali įsipareigoti „laikytis Jo įsakymų“. Jie netgi gali 
parodyti, kad yra „pasiryžę priimti [Kristaus] vardą“, žinoda-
mi, kad greitai turės privilegiją tai padaryti būdami pakrikš-
tyti ir patvirtinti.5

O ką daryti dėl sandorų atnaujinimo? Bažnyčios vado-
vai mokė, kad priimdami sakramentą mes atnaujiname su 
Viešpačiu sudarytas sandoras.6 Mažiems vaikams nereikia 
atnaujinti jokių sandorų.

Vėl prisimenu laikus, kai mano vaikai buvo maži. 
Nebūtume galėję padėti jiems prisiminti jų sandorų, bet 
galėjome padėti jiems žvelgti pirmyn. Įsivaizduoju save 
šabo rytą, kalbantį su sūneliu arba dukrele:

„Kai tau sukaks aštuoneri, 
– sakau, – tu pasikrikštysi ir 

gausi Šventosios Dva-
sios dovaną. Sudarysi 
sandorą. Sandora, kurią 
sudarysi tada, tai kaip 
pažadai, kuriuos duodi 

dabar, priimdamas 
sakramentą.

Šiandien priim-
damas sakramentą 
aš atnaujinsiu savo 
krikšto sandorą, tarsi 

vėl duočiau tuos pačius pažadus. Būsi ten su manimi, bet 
tu neatnaujinsi sandoros. Tu dar jos nesudarei. Vietoje to 
pratinsies sudaryti sandorą. Kiekvieną kartą priimdamas 
sakramentą tu gali ruoštis krikštui. Taip tu būsi pasiruošęs, 
kai tau sukaks aštuoneri.“

Jei atrodo, kad neįprasta tokiomis aplinkybėmis 
vartoti žodį pratintis, pagalvokite štai apie ką: pagar-
bioje aplinkoje tėvas gali padėti savo vaikams pasiruošti 
krikšto apeigoms, papasakodamas, kaip jie stovės kar-
tu vandenyje, ir supažindindamas su krikšto maldos 
žodžiais. Tuo metu jis neatlieka apeigų. Tam tikra pras-
me jis padeda savo vaikams pratintis jas atlikti. Todėl 
jiems neteks nerimauti, nežinant, kas jų laukia įžengus 
į krikšto vandenis. Manau, kad tėvai ir motinos taip pat 
gali padėti vaikams pratintis sudaryti krikšto sandoras ir 
jų laikytis. Kiekvienas sakramento susirinkimas gali būti 
šventas pratinimosi metas, mažiems vaikams priimant 
Gelbėtojo Apmokėjimo simbolius.

Taigi dabar grįžtu prie pirmojo klausimo. Kodėl 
nepakrikštytiems vaikams leidžiame priimti sakra-
mentą? Tik todėl, kad išsaugotume ramybę? Žinoma, 
ne. Savo mažiesiems padedame priimti sakramentą 
tam, kad jie atmintų Gelbėtoją ir laikytųsi Jo ramybės 
– tokios ramybės, kurios negali pasiūlyti pasaulis.7 
Padedame jiems pasiruošti ateityje vis gausiau ir gau-
siau gauti tą ramybę, kai jie sudarys sandoras ir jų 
laikysis. ◼
Autorius gyvena Jutos valst., JAV.

IŠNAŠOS
 1. Žr. 3 Nefio 18:5, 11.
 2. 3 Nefio 18:4; kursyvas pridėtas.
 3. Žr. 3 Nefio 17:21–25; 18:1–4.
 4. Doktrinos ir Sandorų 20:77, 79; kursyvas pridėtas.
 5. Doktrinos ir Sandorų 20:77.
 6. Žr. L. Tomas Peris, „Kai dabar priimame sakramentą“,  

2006 m. balandžio visuotinės konferencijos medžiaga.
 7. Žr. Jono 14:27.
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Keniči Šimokava, mokslų daktaras
PDŠ šeimos tarnyba, Japonijos biuras

Kai Kevinui tebuvo 16 metų, išsiskyrė jo tėvai. Maždaug tuo pačiu metu jis 
liovėsi vartojęs jam paskirtus ir padėjusius stabilizuoti jo nuotaikų kaitą 
vaistus nuo epilepsijos. Nežinant, kad turi bipolinį sutrikimą, jį užvaldė 

paranoja, kaustanti manija ir gili depresija. Jokie vaistai nebepadėjo. Tai pasiekė 
tokį lygį, kad jį viskas vargino, ir jis nusprendė užbaigti savo gyvenimą apie ketini-
mus niekam nepranešęs.

Kevinas prisimena dieną, kai bandė nusižudyti: „Aš verkiau. Buvau labai pavar-
gęs, visiškai emociškai išsekęs. Žvelgiau į žmones ir tik norėjau, kad kas nors, bet 
kas, paklaustų: „Ar viskas gerai?“ Nors to ir labai norėjau, [galvoje] girdėjau balsus, 
man sakančius: „Tu turi mirti.“ … Visą tą laiką maldavau savęs to nedaryti, bet bal-
sai buvo labai garsūs, nesugebėjau jiems priešintis.“ 1

Liūdna, bet niekas nepastebėjo jo sielvarto. Save įtikinęs, kad niekam nerūpi,  
jis pamėgino nusižudyti, tačiau stebuklingai išgyveno.

Ar galime pajusti bent dalelę jį slėgusio sielvarto ir beviltiško tylaus pagalbos 
šauksmo?

Savižudybė yra vienas iš sunkiausių mirtingojo gyvenimo išbandymų tiek tiems, 
kurie kenčia nuo tokių minčių, tiek ir likusiems šeimos nariams. Vyresnysis M. Raselas 
Balardas iš Dvylikos Apaštalų Kvorumo sakė: „Mano manymu, šeimai nėra sunkesnio 
meto nei tas, kai jos narys savo noru pasitraukia iš gyvenimo. Savižudybė yra siaubin-
gas patyrimas visai šeimai.“ 2 Žinodami šio išbandymo rimtumą aptarkime: 1) ką žino-
me apie savižudybę, jos įspėjamuosius ženklus ir ką galime daryti, kad užkirstume jai NU
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kelią, 2) ką likę šeimos nariai ir bendruomenės gali daryti ir 
3) ką visi mes turime daryti, kad sustiprintume savo viltį ir 
tikėjimą Kristumi, kad nepultume į neviltį.

Supraskime savižudybę
Kasmet visame pasaulyje nusižudo daugiau nei 800 000 

žmonių.3 Tai reiškia, kad pasaulyje kažkas kas 40 sekun-
džių savo noru pasitraukia iš gyvenimo. Faktinis skaičius 
tikriausiai dar didesnis, kadangi savižudybė yra jautri tema, 
o kai kuriose šalyse net nelegalus dalykas, todėl apie ją 
nepranešama. Savižudybė yra antroji pagal dažnumą mir-
ties priežastis tarp žmonių nuo 15 iki 29 metų amžiaus. 
Daugelyje šalių dažniausiai nusižudo žmonės, kurie vyresni 
nei 70 metų. Tiesiogiai ar netiesiogiai savižudybė paliečia 
didelę visuomenės dalį.

Įspėjamieji ženklai
Kai gyvenimo sunkumai ima atrodyti nepakeliami, daž-

nai patiriame nežmonišką įtampą. Kai emocinės kančios 

tampa nepakeliamos, žmogaus mąstymas gali tapti miglotas 
ir priversti pasijusti lyg mirtis yra vienintelis sprendimas. 
Jis gali manyti, kad niekas negali padėti, o tai gali vesti į 
atsiskyrimą nuo žmonių ir dar labiau aštrinti kančias bei 
beviltiškumą, o tai galiausiai leidžia manyti, kad savižudybė 
– vienintelis sprendimas.

Kai kas nors rodo kurį nors iš toliau išvardytų rimtų 
įspėjamųjų ženklų,4 turėtume bemat kreiptis pagalbos į 
psichikos sveikatos sutrikimų specialistą arba greitosios 
pagalbos, policijos tarnybą:

• Graso, kad susižalos ar nusižudys
• Ieško būdų ar priemonių nusižudyti
• Kalba arba rašo apie mirtį, merdėjimą ar savižudybę

Toliau surašyti požymiai gali būti ne tokios rimtos padė-
ties ženklas, tačiau neturėtume delsti ištiesti pagalbos ranką 
žmonėms, rodantiems šiuos ženklus:

• Kalba apie beviltiškumą ir gyvenimo beprasmybę
• Rodo įniršį ir pyktį arba siekia keršto
• Neapgalvotai elgiasi
• Jaučiasi patekę į spąstus
• Ima vartoti daugiau alkoholio ar narkotikų
• Atitolsta nuo draugų, šeimos ar visuomenės
• Jaučia nerimą, susierzinimą arba nuolat keičiasi 

nuotaika
• Negali miegoti arba visą laiką miega
• Mano, kad jie našta aplinkiniams

Ne visi mėginantys nusižudyti praneša apie savo ketini-
mus, tačiau dauguma rodo tuos ar panašius įspėjamuosius 
ženklus. Todėl rimtai į juos žiūrėkite!

Jei nėra galimybės greitai susisiekti su profesionalais, 
išties rūpestingų draugų ir šeimos galia yra itin svarbi.

Prevencija
Kai žmogui kyla mintys apie savižudybę, šeima ir drau-

gai atlieka svarbų vaidmenį. Kaip Alma mokė, turime „nešti 

Kaip Alma mokė, mes turime 

„nešti vienas kito naštas, kad 

jos būtų lengvos; … gedėti su 

tais, kurie gedi; taip, ir guosti 

tuos, kuriems reikia paguodos“.
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vienas kito naštas, kad jos būtų lengvos; … 
gedėti su tais, kurie gedi; taip, ir guosti tuos, 
kuriems reikia paguodos“ (Mozijo 18:8, 9).

Štai ką šeima ir draugai galėtų daryti, kad 
padėtų į savižudybę linkusiam asmeniui:

Padėkite ir rodykite meilę. Kaip vyresnysis 
Balardas patarė: „Nėra nieko galingesnio už 
ištiestą meilės ranką, apglėbiančią tuos, kam 
sunku.“ 5 „Turime juos matyti … Dangiškojo 
Tėvo akimis“, – mokė vyresnysis Deilas Dž. 
Renlandas iš Dvylikos Apaštalų Kvorumo. 
„Tik tada galime pajusti, kaip jais rūpinasi 
Gelbėtojas. … Šis platesnis požiūris atvers 
mūsų širdis kitų nusivylimams, baimėms ir 
širdgėloms.“ 6

Padėkite konkrečiai. Jei žmogus išgyve-
na krizę, kuri paliečia jo ar jos saugumą ir 
esminius poreikius, pasiūlykite apčiuopiamą 
pagalbą, tačiau leiskite tam žmogui ją priimti 
arba atmesti. Pavyzdžiui, jei kas nors pajunta 

polinkį nusižudyti dėl to, kad neteko darbo, 
padedantys jiems rasti darbo pasiūlymų sutei-
kia galimybių ir padeda išsivaduoti iš tokios 
keblios padėties.

Paklauskite, ar jie ketina žudytis. Kai 
nerimaujate, kad kažkas kankinasi ir rodo 
savižudybės požymius, paklauskite, ar jie 
ketina žudytis? Gali būti nemalonu užduoti 
tokį klausimą, tačiau geriau sužinoti tiesiog 
paklausus, ar jie ketina žudytis. Tam žmogui 
tai gali suteikti galimybę išsikalbėti apie savo 
bėdas ir nuogąstavimus.

Tokių klausimų pavyzdžiai: „Atrodo, kad 
tai labai sunku pakelti. Ar galvoji apie savižu-
dybę?“ arba „Turint omeny visus tavo patiria-
mus skausmus, įdomu, ar tau nekilo mintis 
apie savižudybę?“ Jei jie neturi planų žudytis, 
tikriausiai apie tai ir pasakys.

Jei nujaučiate, kad jie neatvirauja kalbė-
dami apie mintis nusižudyti, vadovaukitės 



22 L i a h o n a

Dvasios įkvėpimu, padėsiančiu žinoti, ką 
daryti. Gal jus įkvėps tiesiog pabūti su jais, 
kol jie galės atvirai jums apie tai papasakoti.

Pasilikite su tuo žmogumi ir raskite jam 
pagalbą. Jei kas nors jums kalba apie savo 
planus nusižudyti, pasilikite su tuo žmogumi 
ir paprašykite papasakoti, kas jį neramina. 
Jeigu jis kalba apie konkrečius savižudybės 
metodus ir laiką, padėkite jam karštąja linija 
susisiekti su krizių centru arba vietine greitąja 
psichologine pagalba.

Reakcija į savižudybę
Kai kurie žmonės, net ir nerodę tokių 

įspėjamųjų ženklų, pasitraukia iš gyve-
nimo. Susidūrę su tokia baisia mylimo 
žmogaus netektimi, likę šeimos nariai ir 
draugai dažnai patiria visa apimančią, 
stiprią ir sunkiai pakeliamą širdgėlą. Štai 
galimos reakcijos:

• Apmaudas ir gėdos jausmas
• Šokas ir nesuvokimas
• Pyktis, palengvėjimas arba kaltė
• Mirties priežasčių slėpimas
• Socialinis atsiskyrimas ir trukdžiai  

šeimos santykiams
• Aktyvus ir perdėtas dalyvavimas  

savižudybės prevencijos judėjime
• Užgožiantis noras suprasti kodėl?
• Vienatvės ir atstūmimo jausmas
• Mirusiojo, savęs, kitų ir Dievo kaltinimas
• Dažnesnės mintys apie savižudybę arba 

noras sau pakenkti
• Didesnė įtampa per šventes ir mirties 

metines 7

Ką gali daryti likę gyvi šeimos  
nariai ir bendruomenės

Neteiskite. Nors savižudybė yra rimtas 
dalykas, vyresnysis Balardas mums taip pat 
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primena: „Akivaizdu, kad nežinome visų kiekvienos savižu-
dybės aplinkybių. Tik Viešpats žino visas smulkmenas ir tik 
Jis teis mūsų poelgius čia žemėje. Kai [Viešpats] mus teis, 
manau, kad Jis viską apsvarstys: mūsų genetinę ir cheminę 
sandarą, mūsų psichologinę sveikatą, mūsų protinius 
gebėjimus, ko buvome mokyti, mūsų tėvų tradicijas, mūsų 
sveikatą ir t. t.“ 8

Leiskite kiekvienam žmogui gedėti taip, kaip jam ar jai rei-
kia, ir gerbkite jų sprendimą. Žmonės gedi skirtingai, kadangi 
jų ryšys su mirusiuoju skiriasi nuo kitų žmonių, todėl priimki-
te ir gerbkite kiekvieno žmogaus pasirinkimą, kaip gedėti.

Mūsų artimiesiems iškeliavus anapus, mus gali užval-
dyti stiprios ar net nepakeliamos emocijos. Juk gedėjimas 
nereiškia tikėjimo stokos. Gelbėtojas sakė: „Gyvensi drau-
ge meilėje, tad verksi dėl mirusiųjų netekties“ (DS 42:45). 
Gedėjimas yra mūsų meilės anapilin išėjusiam mylimam 
žmogui ženklas ir išraiška to, ką mums reiškia turėtas ryšys.

Kreipkitės pagalbos. Jums gedint viskas gali labai slėgti. 
Jei kreipsitės pagalbos, kitiems suteiksite šventų galimybių 
jus mylėti ir jums tarnauti. Jei leisitės padedami, tai išgydys 
ir sustiprins ne tik jus, bet ir juos.

Nenutraukite ryšių. Kai kurie žmonės gedi slaptai ir kar-
tais gali atsiriboti, tačiau nenutraukite ryšių su savo šeima 
ir draugais. Reguliariai pasisiūlykite padėti savo gedintiems 
šeimos nariams, giminaičiams ar draugams ir siūlykitės 
patys, nes jie to nepaprašys.

Pasikliaukite Gelbėtoju. Galiausiai Gelbėtojas yra gijimo 
ir ramybės šaltinis. „Jo Apmokėjimas … suteikia mums 
galimybę šauktis To, kuris patyrė visas mūsų, mirtingų-
jų, silpnybes, kad galėtų suteikti mums stiprybės pakelti 
mirtingųjų gyvenimo sunkumus. Jis žino mūsų kančias ir 
pasiruošęs mums padėti. Radęs mus sužeistus pakelėje, 
Jis, kaip gerasis samarietis, apriš mūsų žaizdas ir rūpinsis 
mumis (žr. Luko 10:34).“ 9

Suvokime, kad visiems, besistengiantiems atlikti savąją 
dalį, reikia visiškai pasikliauti Viešpačiu Jėzumi Kristumi 
ir Jo Apmokėjimu. Nuolankiai tai pripažinę, stenkimės 

suprasti savo šeimų ir kaimynų kančias, padėkime jiems 
iš meilės ir drauge puoselėkime tvirtesnį tikėjimą ir pasi-
tikėjimą Gelbėtoju, kuris sugrįš ir „nušluostys kiekvieną 
ašarą nuo jų akių; ir nebebus mirties, nebebus liūdesio nei 
aimanos, nei sielvarto, nes kas buvo pirmiau, tas praėjo“ 
(Apreiškimo 21:4). ◼
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Koletė Lindal

Ta diena, kai Oskaro žmona paliko jį su dviem maža-
mečiais vaikais, buvo viena iš sunkiausių dienų jo 
gyvenime. Reikėjo priimti tiek daug sprendimų. 

Jis ieškojo darbo, jam reikėjo naujos gyvenamosios vietos. 
Atrodė, kad jo gyvenimas sugriautas. Jis tenorėjo pasiduoti, 
ir būtų tai padaręs, jei ne du jo nuostabūs vaikai.

San Chuane, Argentinoje, pagal Oskaro pajamas nuo-
mojamų namų pasiūla buvo nedidelė. Bet saugiame rajone 
neseniai grupė jaunuolių atlaisvino nedidelį namelį, taigi 
Oskaras jį išsinuomojo ir su vaikais ruošėsi jame pradėti 
naują gyvenimą.

Jų naujajame name buvo palikti keli žurnalai ir kelios 
knygos. Po visą dieną trukusio valymo ir daiktų tvarky-
mo Oskaras prisėdo ir pažvelgė į vieną žurnalą. Kažko-
dėl jį patraukė viršelis. Po pavadinimu Liahona matėsi 
piešinys, vaizduojantis senyvą vyrą, nuo bokšto kal-
bantį žmonėms. Tas vyras jam priminė Biblijos pranašų 
paveikslus.

Oskaras atvertė žurnalą ir ėmė skaityti: „Kiekvienas žino-
me, kad mylimiesiems turime pasakyti, kad juos mylime. 

Bet tai, ką žinome, ne visada atspindi tai, ką darome.“ 1 
Oskaras galvojo apie jo ir žmonos daug kartų išsakytus 
aštrius žodžius. Jis norėjo išmokyti vaikus būti geresnius. 
Oskaras toliau skaitė žurnalą ir viduje ėmė jausti augančią 
viltį. Iki savaitės pabaigos jis perskaitė visus straipsnius ir 
norėjo sužinoti daugiau.

Po mėnesio du misionieriai vaikščiojo Oskaro kaimynys-
tėje. Oskaras priėjo prie jų ir paklausė, ar jie yra pastarųjų 
dienų šventieji misionieriai ir kiek jam kainuotų gauti dau-
giau Bažnyčios žurnalų. Vyresnieji pasakė, kad tai kainuos 
maždaug 20 minučių jo laiko.

Kitą dieną Oskarą namuose aplankė du misionieriai. 
Oskaras jiems papasakojo, kaip persikėlė ir rado senas 
knygas, žurnalus ir brošiūras, iš kurių sužinojo apie Baž-
nyčią. Jis paaiškino, kad pirmasis perskaitytas straipsnis 
tiesiogiai buvo susijęs su jo gyvenimu. Jis jau žinojo apie 
šeimos svarbą ir troško sužinoti daugiau apie šeimos namų 
vakarus ir šeimos maldą. Jis papasakojo vyresniesiems kitus 
dalykus, kuriuos sužinojo apie Bažnyčią, įskaitant Džozefą 
Smitą ir Evangelijos sugrąžinimą.

Netikėtoje vietoje  

Užmirštas žurnalas visam laikui  
pakeičia Oskaro Kastro gyvenimą.
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Žiūrėdamas tiesiai jiems į akis jis ištarė žodžius, kuriuos 
išgirsti trokšta kiekvienas misionierius: „Tikiu, kad Džoze-
fas Smitas buvo Dievo pranašas.“ Misionierius pasiūlė jam 
pasikrikštyti ir Oskaras su ašaromis akyse priėmė tą pasiū-
lymą. Po keleto savaičių Oskaras Kastro buvo pakrikštytas 
ir patvirtintas Bažnyčios nariu.

Viešpats paruošė Oskarą, kurio dvasia buvo nuolanki ir 
pasiruošusi mokytis ir tobulėti. Tą įsimintiną dieną visuotinės 

konferencijos kalboms skirto Liahonos 
numerio žinios palietė Oskaro širdį. 
Buvę to namo savininkai nežinojo, kokį 
poveikį padarys keli palikti žurnalai, 
bet juose esančios Evangelijos žinios 
tapo svarbiu misionierišku įrankiu. 
Atvesdami Oskarą prie ieškotų tiesų, 
jie visam laikui pakeitė jo gyvenimą. ◼
Autorė gyveno Argentinoje, kol jos vyras 
tarnavo misijos prezidentu.

Oskaras Kastro 
pasikrikštijo ir buvo 
patvirtintas Bažnyčios 
nariu po to, kai name, 
į kurį persikraustė, 
rado konferenci-
jai skirtą žurnalo 
Liahona numerį.
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Vyresnysis  
Bredlis D. Fosteris
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ŠEIMOS ISTORIJA: 
RAMYBĖ, APSAUGA IR PAŽADAI
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Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios istorija 
yra šeimų istorija. Kai sakau šeimos, turiu omeny ne šiuo-
laikinį mamos, tėčio ir vaikų modelį.
Šį terminą vartoju taip, kaip jį vartoja Viešpats – kaip 

žodžių giminė arba daugelio kartų šeimos sinonimą. Mūsų 
Dangiškojo Tėvo planas Jo vaikams remiasi tokio tipo šeima, 
kurioje vaikai semiasi stiprybės iš keleto kartų protėvių ir 
tėvų, ieškančių būdų palaiminti savo ateities kartų ainiją.

Mormono Knyga taip pat pasakoja apie šeimas. Skai-
tydami tas istorijas sužinome, kad amžiams bėgant šeimos 
nedaug pasikeitė. Net ir tie, kurie gyveno kitu laiku ir 
kitoje vietovėje, labai panašūs į mus, ir Dievo troškimas, 
kad Jo vaikai gyventų laimingose amžinosiose šeimose, 
nepasikeitė.

Kodėl Viešpats išsaugojo tų istorijų užrašus? Ko Jis 
norėjo, kad pasimokytume iš jų? Ar jose yra pamokų, 
galinčių mums padėti stengiantis surinkti, pagydyti ir 
užantspauduoti šeimas?

Lehio pamoka
Tikiu, kad pirmoji šeima Mormono Knygoje – Lehio 

šeima – moko mus svarbios pamokos, kurios galbūt nepaste-
bėjome. Lehio šeima gali mus daug ko pamokyti apie šeimos 

užrašus: kodėl jie svarbūs Viešpačiui ir kodėl jie turėtų būti 
svarbūs mums.

Istorijos pradžioje Lehis ir Sarija augina savo dukras ir keturis 
sūnus Jeruzalėje, tame didžiame mieste gyvendami sąlyginai ramų 

gyvenimą. Kai Viešpats įsakė Lehiui pasiimti šeimą ir vykti į tyrus, jų 
gyvenimas pasikeitė visiems laikams.

Jei jūsų šeima rinks istorinius užrašus, gydys 
širdis ir užantspauduos šeimos narius, per amžių 
amžius būsite palaiminti jūs ir jūsų ainija.
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Lehis su šeima pakluso, paliko materialius 
turtus ir patraukė į pavojingą kelionę į tyrus. 
Jiems gerokai nukeliavus, Lehis tarė savo 
sūnui Nefiui:

„Štai aš susapnavau sapną, kuriame Vieš-
pats įsakė man, kad tu ir tavo broliai grįžtu-
mėte į Jeruzalę.

Nes štai Labanas turi žydų metraštį ir taip 
pat mano protėvių genealogiją, ir tai išraižyta 
ant skaistvario plokštelių“ (1 Nefio 3:2–3; 
kursyvas pridėtas).

Dėl šio įsakymo mūsų šeimos yra palai-
mintos šiuo didžiu Nefio pareiškimu apie 
tikėjimą ir paklusnumą: „Aš eisiu ir padarysiu 
tai, ką Viešpats įsakė, nes žinau, kad Viešpats 
neduoda įsakymų žmonių vaikams, neruoš-
damas jiems kelio atlikti tai, ką jis jiems 
įsako“ (1 Nefio 3:7).

Skaistvario plokštelėse buvo užrašai. Jose buvo Dievo 
žodis, bet taip pat jose buvo Lehio šeimos istorija. Viešpats 
žinojo, kaip svarbu daugeliui būsimų kartų išsaugoti tuos 
metraščius.

Ar kada nors susimąstėte, kodėl Viešpats įsakė ne Lehiui, 
o jo sūnums grįžti susigrąžinti tų metraščių? Jis buvo šeimos 
patriarchas. Viešpats parodė jam regėjimą. Ar įkalbėti Laba-
ną Lehiui nebūtų buvę lengviau nei jo sūnums?

Nežinome, kodėl sugrįžti į Jeruzalę Viešpats įsakė Lehio 
sūnums, bet žinome, kad jiems sunkiai sekėsi įvykdyti 
Viešpaties prašymą. Užduotis buvo sunki ir ji išmėgino jų 
tikėjimą. Jie gavo vertingas pamokas, turėjusias jiems pasi-
tarnauti keliaujant tyruose. Ko gero, visų svarbiausia yra tai, 
kad jie sužinojo, jog kai Viešpats įsako, Jis tikrai paruošia 
kelią tai įvykdyti.

Galime paklausti savęs, ko Viešpats nori, kad išmoktų Jo 
sūnūs ir dukterys, kai „sugrįš“ susigrąžinti savo šeimos užra-
šų? Kaip Jis jiems paruošia kelią? Ar Jis nori, kad jie patirtų 
tam tikrus dalykus? Ar mes skatiname juos tai patirti? Kaip 
per šventyklą ir tarnavimą atliekant šeimos istorijos darbą 
Jis tikisi palaiminti jūsų vaikus?

Kai Nefis su broliais sugrįžo į tėvo 
palapinę, Lehis „paėmė metraščius, kurie 
buvo išraižyti ant skaistvario plokštelių, ir 
tyrinėjo juos nuo pradžios“. Ten jis rado 
„penk[ias] Mozės knyg[as]“, „šventųjų pranašų 
pranašyst[es]“ ir „savo tėvų genealogiją; todėl 
jis žinojo, kad yra Juozapo palikuonis; … 
parduoto į Egiptą“. Ir kai Lehis „pamatė visa 
tai, jis prisipildė Dvasios“ (1 Nefio 5:10, 11, 
13, 14, 17).

Po to Lehis mokė savo šeimą to, ką 
sužinojo iš plokštelių. Galima sakyti, kad 
jo palapinė tapo tokiu šeimos istorijos ir 
mokymosi centru, kokiu turėtų būti mūsų 
namai.

Nesunku suprasti, kodėl Viešpats norėjo, 
kad Lehio šeima turėtų tuos metraščius. Jo 
palikuonims jie atskleidė tapatybę, sujun-

gusią juos su Dievui ištikimais praeities patriarchais, ir į jų 
širdis įdiegė „jų tėvams duotus pažadus“ (DS 2:2; Džozefo 
Smito – Istorijos 1:39). Tie metraščiai buvo tokie svarbūs 
dar negimusių kartų tikėjimui, jog Dvasia perspėjo Nefį, 
kad be jų „visa tauta nusiristų į netikėjimą ir pražūtų“ 
(1 Nefio 4:13).

Mormono Knygoje aprašyta kitos liaudies patirtis rodo, 
kad iš tiesų, praradus užrašus, prarandama tiesa ir ateities 
kartoms tai atneša pražūtingas pasekmes.

Muleko palikuonys paliko Jeruzalę panašiu metu, 
kaip ir Lehio šeima. Bet skirtingai nei Lehio šeima, „jie 
nebuvo atsinešę su savimi jokių metraščių“. Po to, kai 
maždaug po 400 metų Mozijas juos atrado, „ir jų kalba 
buvo sugadinta; … ir [jie] neigė savo Kūrėjo egzistavimą“ 
(Omnio 1:17). Jie prarado savo, kaip sandoros žmonių, 
tapatybę.

Mozijas išmokė Muleko žmones savo kalbos, kad jie 
galėtų mokytis iš jo turimų metraščių. Dėl to Muleko pali-
kuonys pasikeitė ir iš neramios bedievės bendruomenės 
tapo Dievo jiems ir jų šeimoms duotą laimės planą supran-
tančia bendruomene.

Viešpats norėjo, 
kad Lehio šeima 

turėtų tuos metraš-
čius. Jie suteikė jo 
palikuonims tapa-

tybės jausmą.
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Sugrįžkite su šeima
Žinios apie mūsų tarpusavio ryšius ir ryšius su Dievu 

keičia mūsų mąstyseną, veiksmus ir tai, kaip elgiamės vieni 
su kitais. Užrašai tai gyvybiškai svarbi mūsų tapatybės ir per-
spektyvos dalis. Žvelgimas atgal paruošia mus ėjimui pirmyn.

Tėvai, ar kvietėte savo šeimą „sugrįžti“? Ar jūsų šeimos 
nariai yra atskirti nuo užrašų, arba vienaip ar kitaip – vieni 
nuo kitų? Ar jūsų šeimos ryšys, jungiantis dabartį su praeiti-
mi, yra nutrūkęs? Kas jūsų šeimos istorijoje įvyko, kad taip 
atsitiko? Ar tai emigracija, šeimos konfliktas, atsivertimas į 
Evangeliją, ar paprasčiausiai prabėgęs laikas? Ar pastaruo-
ju metu mėginote savo protėvių ieškoti FamilySearch.org 
interneto svetainėje?

Izraelio namai buvo išsklaidyti ir daugeliu atvejų tai 
apima šeimų ir istorinių užrašų išsklaidymą. Mūsų parei-
ga jas visas surinkti ir, jei reikia, užgydyti atsiskyrimo 
žaizdas. Kai stropiai stengsimės atgręžti vaikų širdis į 
jų tėvus, mūsų širdys taip pat atsigręš į mūsų vaikus 1 ir 
kartu per šį darbą pajausime ramybę ir būsime pagydyti 
(žr. DS 98:16).

Kaip Lehis pasiuntė savo sūnus grįžti į Jeruzalę šventų 
metraščių, taip ir mes siųskime savo vaikus šeimos užrašų. 
Kaip Viešpats paruošė kelią Nefiui, taip Jis davė mums inter-
netą ir kitas technologijas, kurios leis mūsų vaikams surinkti 
ir pagydyti mūsų šeimas. Jis davė šventyklas, kuriose galime 
pateikti atrastus vardus ir užantspauduojančiomis apeigomis 
visam laikui sutvirtinti mūsų vykdomą surinkimą.

Džiaugsmas tyruose
Kai mudu su žmona Šerole susituokėme, nutarėme, kad 

turėsime keturis sūnus. Viešpats turėjo kitokį planą. Jis davė 
mums keturias dukteris.

Su dukterimis keliavome per tyrus. Dabar jos jau ište-
kėjusios, turi vaikų ir keliauja per savus tyrus. Ar kelionėje 
viskas buvo lengva? Ne. Kartais murmėjome ir patyrėme 
daug sunkumų.

Gyvenimas tyruose šeimoms gali būti sunkus. Kai žmo-
nės paklausia: „Kaip sekasi jums ir jūsų šeimai?“, dažnai 
atsakau: „Esame tarp krizių. Ačiū, kad paklausėte.“

Bet kelyje taip pat pasitaiko tikro džiaugsmo akimirkų. 
Kaip patriarchai ir kaip šeimoms vadovaujančios moterys, 
mes skiriame daug laiko, kad sustiprintume savo vaikus 
kelionei po tyrus. Šiais laikais pranašai pažadėjo, kad šei-
mos istorijos darbas „apsaugos nuo priešininko įtakos“ 2 ir 
per jį jūsų atsivertimas į Gelbėtoją „sustiprės ir taps tvirtas“ 3. 
Koks tai galingas būdas surinkti, pagydyti ir užantspauduoti 
mūsų šeimas.

Kaip savo šeimos patriarchas aš paprašiau dukteris 
„sugrįžti“ ir surasti užrašus, pateikti atrastus vardus šventyk-
loje ir mokyti mūsų vaikaičius. Paprašiau, kad jie išsiaiškin-
tų savo kilmę dalyvaudami mūsų šeimos istorijos darbe.

Pažadas
Pažadu, kad pakvietę savo vaikus „sugrįžti“ ir surasti 

šeimos užrašus, jūs, kaip Lehis ir Sarija, drauge „nepaprastai 
džiūga[usite]“ ir „rei[kšite] padėkas Izraelio Dievui“. Ieško-
dami tų užrašų jūs „prisipild[ysite] Dvasios“, nes suprasite, 
kad jie jums yra „naudingi; taip, netgi labai vertingi“. Ir jūs 
sužinosite, kad „tai buvo Viešpaties išmintis, kad neštumės 
juos su savimi, keliaudami tyrais link [savosios] pažado 
žemės“ (1 Nefio 5:9, 17, 21–22).

Bažnyčia palaikys ir sustiprins jūsų šeimą toje kelionėje. 
Jei jūsų šeima rinks istorinius užrašus, gydys širdis ir užant-
spauduos šeimas, pažadu, kad jūs ir jūsų ainija – jūsų šeima 
– per amžių amžius būsite palaiminti. ◼
Iš 2015 m. vasario 14 d. Solt Leik Sičio mieste, Jutoje, vykusioje šeimos istorijos 
konferencijoje „Roots Tech“ pasakytos kalbos „Šeimų surinkimas, gydymas ir 
užantspaudavimas“.

IŠNAŠOS
 1. Pavyzdžius, kaip skaistvario plokštelėse esantys metraščiai  

Lehio ainijai atnešė išgijimą, rasite Almos 37:8–10.
 2. Ričardas G. Skotas, „Mirusiųjų išpirkimo džiaugsmas“,  

2012 m. spalio visuotinės konferencijos medžiaga.
 3. Deividas A. Bednaris, „Vaikų širdys atsigręš“, 2011 m. spalio  

visuotinės konferencijos medžiaga.

INTERNETE RASITE DAUGIAU
Du apaštalai žada palaiminimus šeimos istorijos ir šventyklos 
darbe dalyvaujančiam jaunimui. Norėdami pamatyti vaizdo 
siužetą anglų kalba, nuskenuokite šį QR kodą, arba apsilan-
kykite lds. org/ go/ 1016000. 
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Džošua Dž. Perkis
Bažnyčios žurnalai

Geiduliai.
Tai visai negražus žodis. Dauguma iš mūsų net nenori apie 

juos galvoti, o ką jau sakyti apie norą daugiau apie juos suži-
noti. Šis žodis iššaukia nepadorius jausmus, kažką tamsaus – 
viliojančio, bet negero.

Yra gera to priežastis. Jei „visų blogybių šaknis yra mei-
lė pinigams“ (1 Timotiejui 6:10), tai geiduliai yra jų slaptas 
sąjungininkas. Tai primityvus ir žeminantis jausmas. Geiduliai 
žmones, daiktus ar dalykus, net sumanymus paverčia norų 
objektu, patenkinančiu alkį. Tačiau jei tai jau žinome, kodėl 
mums reikia dar daugiau apie juos sužinoti?

Todėl, kad jei galime geriau suvokti, ką išties reiškia gei-
duliai, galime išmokti kontroliuoti savo mintis, jausmus ir 
poelgius, kad išvengtume ir įveiktume visas jų išraiškas. Tai 
ves mus prie glaudesnio bendravimo su Šventąja Dvasia, kuri 
tyrina mūsų mintis bei ketinimus ir sustiprina mus. Taip gyve-
nimas taps daug laimingesnis, ramesnis ir džiaugsmingesnis.

Geidulių apibrėžimas
Įprasta manyti, kad geiduliai tai nederami, stip-

rūs jausmai ar fizinis potraukis kitam žmogui, tačiau 
galima geisti ar pavydėti ir kitų dalykų: pinigų, nuo-
savybės, daiktų ir, žinoma, žmonių (žr. Raštų rodyklę, 
skyrelį „Geidulys“).

Meilė 
AR GEIDULIAI?

Jei geriau suvoksime,  
kas išties yra geiduliai, 
galėsime išmokti jų 
išvengti ir priimti spren-
dimus, kurie artins mus 
prie Šventosios Dvasios.
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Geiduliai verčia žmogų siekti to, 
kas prieštarauja Dievo valiai. Geiduliai 
apima visus jausmus ar norus, verčian-
čius žmogų susitelkti į žemiškus turtus 
ar savanaudiškumą – asmeninius inte-
resus, troškimus, aistras ir instinktus, 
o ne į Dievo įsakymų laikymąsi.

Kitaip sakant, noras to, kas priešta-
rauja Dievo valiai arba noras ką nors 
įsigyti taip, kaip priešinga Jo valiai, yra 
geidulys ir jis veda į nelaimingumą.1

Seksualinių geidulių pavojus
Nors mus įspėja dėl visų geidulių, 

seksualiniai geiduliai yra ypač pavo-
jingi. Gelbėtojas įspėjo: „Kiekvienas, 
kuris geidulingai žvelgia į moterį, jau 
svetimauja savo širdimi“ (Mato 5:28).

Senovės apaštalai nuolat perspė-
davo dėl tokių geidulių. Tik vienas iš 
pavyzdžių yra apaštalo Jono žodžiai: 
„Nes visa, kas pasaulyje, tai kūno geis-
mas, akių geismas ir gyvenimo puiky-
bė, o tai nėra iš Tėvo, bet iš pasaulio“ 
(1 Jono 2:16; taip pat žr. 17 eilutę; 
Romiečiams 13:14; 1 Petro 2:11).

Tokie perspėjimai nesiliauja ir šian-
dien.2 Vyresnysis Džefris R. Holandas 
iš Dvylikos Apaštalų Kvorumo aiš-
kina: „Kodėl geismas yra „mirtina“ 
nuodėmė? Na, šalia visiškai dvasią 
naikinančio poveikio mūsų sieloms, 
mano manymu, tai yra nuodėmė dar 
ir todėl, kad suteršia patį švenčiausią 
Dievo mums duotą ryšį žemėje – mei-
lę, kurią vyras ir moteris gali patirti 

vienas kitam, ir poros troškimą turėti 
vaikų šeimoje, kuri skirta egzistuoti 
amžinai.“ 3

Jei leidžiame kilti geidulingiems 
jausmams, jie tampa daugelio nuodė-
mingų veiksmų pagrindu. Kas praside-
da nuo lyg ir nekalto žvilgtelėjimo, gali 
virsti niekinga neištikimybe, vedančia 
į baisiausias pasekmes. Taip yra todėl, 
kad geiduliai išvaro Šventąją Dvasią 
ir palieka mus pažeidžiamus kitoms 
pagundoms, ydoms ir priešininko 
gudrybėms.

Tragiški karaliaus Dovydo pasirin-
kimai yra liūdnas pavyzdys to, kokios 
galingos ir pražūtingos gali būti šios 
emocijos. Dovydas pamatė besimau-
dančią Batšebą ir ėmė jos geisti. Gei-
dulys peraugo į veiksmą, ir jis paliepė 
ją pas jį atvesti, ir tą naktį gulėjo su ja. 
Tada klaidingai bandydamas paslėpti 
savo nuodėmę Dovydas įsakė Batše-
bos vyrą išsiųsti į kovą, kurioje jis tikrai 
turėjo žūti (žr. 2 Samuelio 11). Taip 
Dovydas prarado savo išaukštinimą 
(žr. DS 132:38–39).

Gal Dovydo patyrimas ir atrodo 
kraštutinis, tačiau jis tikrai perteikia 
tokią pamoką: geiduliai yra galinga 
pagunda. Pasidavimas jiems gali pri-
vesti prie tokių poelgių, kurių niekas, 
būdamas sveiko proto, nedarytų. 
Vien dėl to, kad tai taip klastinga, taip 
lengvai sužadinama ir taip efektyviai 
gundo nusigręžti nuo Šventosios Dva-
sios ir pasiduoti tam, kas uždrausta, 

MEILĖS IR GEIDULIŲ 
SĄVOKOS

Meilė – kilni; geiduliai – 
žeminantys. Meilė priima 

tiesą; geiduliai tenkinasi melais. 
Meilė puoselėja ir stiprina; gei-
duliai naikina ir silpnina. Meilė 
– darni; geiduliai – prieštaringi. 
Meilė teikia ramybę; geiduliai 
įneša nesantaiką. Meilė įkvepia; 
geiduliai slopina. Meilė gydo; 
geiduliai luošina. Meilė teikia 
energijos; geiduliai sudegina. 
Meilė apšviečia; geiduliai aptem-
do. Meilė pripildo ir palaiko; 
geidulių neįmanoma patenkinti. 
Meilė glaudžiai susijusi su pažadu; 
geiduliai kyla iš išdidumo.
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daro juos dar pavojingesne emocija. Tai gali iššaukti porno-
grafijos žiūrėjimas, nešvankios muzikos klausymasis arba 
deramų intymumo ribų peržengimas. Taip pat geidulingi 
jausmai gali paskatinti žmogų ieškoti pornografijos. Toks 
ciklas yra be galo galingas ir pavojingas.4

Seksualiniai geiduliai menkina ir silpnina visus santykius, 
kurių vienas iš svarbiausių yra mūsų santykis su Dievu. „Ir iš 
tiesų sakau jums, kaip jau sakiau anksčiau: tas, kuris žiūri į 
moterį, kad jos geistų, arba jei kurie svetimaus savo širdyse, 
jie neturės Dvasios, bet išsižadės tikėjimo ir bijos“ (DS 63:16).

 Kaip vyresnysis Ričardas G. Skotas (1928–2015) iš 
Dvylikos Apaštalų Kvorumo mokė: „Lytinis amoralumas 
sukuria užkardą Šventosios Dvasios įtakai ir visoms Jos 
pakylėjančioms, apšviečiančioms ir stiprinančioms galioms. 
Jis sukelia galingą fizinį ir emocinį stimuliavimą. Ilgainiui tai 
sukelia nepasotinamą troškimą, kuris nusižengėlį veda prie 
dar sunkesnės nuodėmės.“ 5

Kas nėra geiduliai
Apsvarsčius, kad yra geiduliai, svarbu suprasti, kas jie 

nėra, ir būti atsargiems, kad deramų minčių, jausmų ir 

troškimų nevadintume geiduliais. Geiduliai yra troškimų 
rūšis, tačiau būna ir teisių troškimų. Pavyzdžiui, galime 
trokšti to, kas gera ir tinkama, kas padės įgyvendinti Vieš-
paties darbą.

Pagalvokite apie:
• Troškimą turėti pinigų. Iš esmės šis troškimas nėra 

blogas. Paulius nesakė, kad pinigai yra visų blogybių 
šaknis. Jis sakė: „Visų blogybių šaknis yra meilė pini-
gams “ (1 Timotiejui 6:10; kursyvas pridėtas). Jokūbo 
mokymai praplečia mūsų supratimą: „Bet prieš siekda-
mi turtų, ieškokite Dievo karalystės. O kai būsite įgiję 
viltį Kristuje, jūs gausite turtų, jeigu jų sieksite; ir jūs jų 
sieksite, norėdami daryti gera: aprengti nuogą, pamai-
tinti alkaną, išlaisvinti belaisvį ir suteikti palengvėjimą 
ligotam ir prislėgtam“ ( Jokūbo knygos 2:18–19).

• Deramą seksualinį potraukį savo sutuoktiniui 
ar sutuoktinei. Tie Dievo duoti jausmai padeda 
sustiprinti ir suvienyti santuoką. Tačiau yra įmanoma 
jausti ir nederamų jausmų savo sutuoktiniui ar sutuok-
tinei. Jei savanaudiškai siekiame pasitenkinimo arba 

Geiduliai apima visus jausmus ar norus, verčiančius žmogų susitelkti į žemiškus turtus ar savanaudiškumą –  
asmeninius interesus, troškimus, aistras ir instinktus, o ne į Dievo įsakymų laikymąsi.
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bandome patenkinti vien savo norus ir jausmus, gali 
būti, kad brendame į geidulingus troškimus, o tai gali 
pakenkti santuokos ryšiams. Tyras ir meilės kupinas 
ketinimas yra raktas į intymumo santuokoje siekimą 
ir palaikymą.

Svarbiausia ko nors siekti turint teisingą tikslą – statyti 
Dievo karalystę ir skleisti gėrį pasaulyje. Kaip priešingybė, 
geiduliai mus ragina žengti už deramų ribų į ten, kur mūsų 
troškimai menkina Dievą, įdaiktina žmones, o daiktus, tur-
tus ir net galią paverčia mūsų jautrumą užgožiančiu ir mūsų 
santykiams kenkiančiu monstru.

Kodėl taip dažnai pasiduodame geiduliams
Kodėl geiduliai tokie gundantys ir paplitę, žinant, jog jie 

tokie žalingi ir pavojingi? Kodėl taip dažnai leidžiame jiems 
mus pergalėti? Pradžioje gali atrodyti, kad savanaudiškumas 
arba savikontrolės stoka yra geidulių priežastis. Šie fakto-
riai prie jų prisideda, tačiau geiduliai dažnai kyla iš tušty-
bės. Asmenys gali pasiduoti geiduliams paikai mėgindami 
užpildyti tuštumą savo gyvenime. Geiduliai yra klaidingas 

jausmas, menkas nuoširdžios meilės, tikrosios vertės ir 
ištikimos mokinystės pakaitalas.

Tinkama jausmų kontrolė, viena prasme, yra širdies 
būklė. Nes kaip jis galvoja savo širdyje, toks jis ir yra (žr. 
Patarlių 23:7). Į ką sutelkiame savo protą ir dvasią, ilgainiui 
tas ir tampa mūsų minčių, jausmų ir poelgių varomąja jėga. 
Kai tik jaučiamės esą gundomi geidulių, turime tą pagundą 
pakeisti kuo nors deramu.

Dykinėjimas taip pat gali būti geidulingų minčių prie-
žastis. Jei savo gyvenime nesame užsiėmę, būname labiau 
imlūs blogai įtakai. Jei aktyviai stengiamės būti uolūs 
darydami gera (žr. DS 58:27) ir stengiamės produktyviai 
išnaudoti savo laiką, būsime ne taip linkę pasiduoti geidu-
lingoms mintims ar kitokiai blogai įtakai.

Vyresnysis Dalinas H. Ouksas iš Dvylikos Apaštalų 
Kvorumo aiškina, kaip troškimai, kuriuos pasirenkame 
įgyvendinti, nulemia ne vien mūsų veiksmus, bet ir tai, kuo 
galiausiai tampame: „Troškimai nulemia mūsų prioritetus, 
prioritetai – pasirinkimus, o pasirinkimai – veiksmus. Tai, 
pagal kokius troškimus veikiame, nulemia mūsų pasikeiti-
mą, mūsų pasiekimus bei mūsų tapsmą.“ 6

Kadangi Dangiškasis Tėvas mums davė valios laisvę, mes galime kontroliuoti savo mintis, jausmus ir poelgius.
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Kitaip sakant, turime saugotis ne 
tik jausmų, skatinančių veikti, bet ir 
skubotų minčių, kurias iššaukia tie 
jausmai. Kaip Alma mokė, jei mūsų 
mintys netyros, tai „mūsų mintys taip 
pat pasmerks mus“ (Almos 12:14).

Priešnuodis – Kristaus meilė
Geiduliai nėra neišvengiami. 

Kadangi Dangiškasis Tėvas mums 
davė valios laisvę, mes galime kontro-
liuoti savo mintis, jausmus ir poelgius. 
Mes neprivalome siekti geidulingų 
minčių ir jausmų. Atėjus pagundoms 
galime pasirinkti kitą kelią.

Kaip galime nugalėti geidulių 
pagundą? Turime pradėti nuo deramų 
santykių su mūsų Dangiškuoju Tėvu 
kūrimo ir sprendimo tarnauti kitiems. 
Kasdien turime daryti tai, ko moko 
tikėjimas, t. y. melstis ir tyrinėti Raštus, 
kad į savo gyvenimą pakviestume 
Šventąją Dvasią. Galiausiai svarbiausia 
dalis yra Kristaus meilė – tyra, nuoširdi 
meilė, trokštanti statyti Dievo karalystę 
ir turėti akį, pašvęstą vien Dievo šlovei. 
Tokia meilė gali būti tik tuomet, kai 
turime Šventosios Dvasios bendrystę.

Jei norime atsikratyti geidulių, turime 
nuoširdžiai melstis ir prašyti Dievą paša-
linti tuos jausmus ir jų vietoje suteikti 
tikrosios meilės (žr. Moronio 7:48). Tai 
pasiekiama, kaip ir atgaila, per Jėzaus 
Kristaus Apmokėjimo malonę.7 Dėl Jo 
galime išmokti mylėti taip, kaip Jis ir 
mūsų Dangiškasis Tėvas mus myli.

Jei nuolat savo žvilgsnį sutelkiame 
į mūsų Dangiškąjį Tėvą, gyvename 
pagal pirmąjį ir antrąjį didžiuosius 
įsakymus – mylėti Dievą ir savo artimą 
kaip save patį (žr. Mato 22:36–39) – ir 
darome visa, kas mūsų galioje, kad 
gyventume pagal Jo mokymus, tyri ir 
nuoširdūs ketinimai vis labiau nulems 
mūsų gyvenimą. Jei savo valią suvie-
nysime su Tėvo valia, ims blėsti gei-
dulių pagundos ir padariniai, kuriuos 
pakeis tyra Kristaus meilė. Tada būsi-
me pripildyti dieviškos meilės, kuri 
pagrindinius šio pasaulio troškimus 
pakeis nuostabiu Dievo karalystės 
statymo darbu. ◼

IŠNAŠOS
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Skaistybė; Geisti; Ištvirkavimas; Homosek-
sualizmas; Geidulys; Juslinis, Juslingumas; 
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 3. Džefris R. Holandas, „Neduosiu vietos mano 
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 7. Žr., pavyzdžiui, D. Todas Kristofersonas, 
„Dieviška atgailos dovana“, 2011 m. spalio 
visuotinės konferencijos medžiaga.

PENKI PASIŪLYMAI,  
PADĖSIANTYS GYVENTI TYRAI

Vyresnysis Džefris R. Holandas 
pateikia penkis pasiūlymus, 

kaip atrasti ir palaikyti tyrą 
gyvenimą:

1. Atsiribokite nuo žmonių, 
priemonių ir aplinkybių, 
kurie jums gali pakenkti.

2. Siekite pagalbos.
3. Ugdykitės ir pasitelkite 

savikontrolę, padėsiančią 
atsikratyti blogos įtakos.

4. Nepadorias mintis pakeiskite 
viltį skatinančiais vaizdiniais 
ir džiugiais prisiminimais.

5. Palaikykite Viešpaties Dvasią 
ir būkite ten, kur Ji yra.

Iš „Neduosiu vietos mano sielos priešui“, 
2010 m. balandžio visuotinės konferenci-
jos medžiaga.
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Poreikis buvo didelis.
2013 m. pradžioje Artimųjų Rytų 

šalyje, Jordane, Zaatari pabėgėlių 
stovykloje buvo užfiksuoti penki susirgimai 
tymais. Daugiau nei 100 000 pabėgėlių iš Siri-
jos, gyvenančių sausakimšoje stovykloje, grė-
sė pavojus užsikrėsti šiuo lengvai plintančiu 
ir pavojingu virusu. Jordano valdžia surengė 
milžinišką imunizavimo kampaniją, turėjusią 
padėti užkirsti kelią ligai. Buvo numatyta per 
dvi savaites paskiepyti bent 90 000 pabėgėlių 
iš Sirijos nuo 6 mėnesių iki 30 metų amžiaus.

Tačiau iškilo problema. Jungtinių tautų 
vaikų fondas, angl. The United Nations 
Children‘s Emergency Fund (UNICEF), turėjo 
reikalingą serumą, o Jordano sveikatos mini-
sterija turėjo reikiamas klinikas. Tačiau jie 
neturėjo reikiamą temperatūrą palaikančių 
dėklų reikiamoms priemonėms – švirkštams, 
dėtuvėms aštriems įrankiams, serumo šal-
dikliams, o laikas bėgo.1

Štai čia ir pasitarnavo Ronas ir Sendi 
Hamondai, vyresni humanitarinės pagalbos 
misionieriai Jordane, šalyje tarnavę kaip LDS 
Charities vadovai. Dėl to, kad Ronas ir Sendi 
jau bendradarbiavo su UNICEF ir sveikatos 

ministerija, jie greitai prisijungė prie šių dviejų 
organizacijų bendradarbiavimo ir sužinojo, 
kuo LDS Charities galėtų pasitarnauti.

Ronas sako: „Mes sužinojome, kiek kai-
nuos temperatūrą palaikantys dėklai reikia-
moms priemonėms. Jiems mus informavus 
tarėme: „Manome, kad LDS Charities gali 
padėti.“ Jie paklausė: „Kiek tai užtruks? 
Turime paskubėti!“

Per ateinančias 20 valandų LDS Charities 
patvirtino taip reikalingą temperatūrą palai-
kančių dėklų priemonėms pirkinį. Ronas 
sako: „Kai apie tai pranešėme sveikatos 
ministerijai ir UNICEF, jie neteko amo. Kaip 
pelno nesiekianti organizacija gali taip greitai 
priimti sprendimus? Imunizacijos kampani-
ja ne tik prasidėjo laiku, bet ir įkvėpė kitą 
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Arba kad ir kur  
Viešpačiui reiktų jūsų.

Užjordanėje

LDS Charities padėjo nuo tymų paskiepyti  
90 000 pabėgėlių iš Sirijos.

R. Velė Džonson ir Reičelė Koulman
Bažnyčios žurnalai ir leidybos skyrius
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šalyje vykusią kampaniją, per kurią buvo paskiepyti šimtai 
tūkstančių jordaniečių ir sirų pabėgėlių.“

Krizės buvo išvengta.
Bet svarbiau tai, kad tokia produktyvi partnerys-

tė tarp UNICEF, Jordano sveikatos ministerijos ir LDS 
Charities organizacijų sukūrė precedentą tolimesniam 
bendradarbiavimui.

Tai, kaip Ronas ir Sendi Hamondai reikiamu metu atvy-
ko į Artimuosiuos Rytus, yra liudijimas apie jų tikėjimą ir 
Bažnyčios vyresnių misionierių programos įkvėpimas.

Reikia misionierių porų
2012 m. Hamondai tarnavo apeigų darbuotojais Reksburgo 

šventykloje, Aidaho valstijoje. Ronas vadovavo sėkmingam 
odontologijos kabinetui ir dėstė Religijos fakultete Brigamo 
Jango universiteto Aidaho valst. filiale. Tačiau rami jų gyve-
nimo rutina netikėtai pakito gavus aiškų dvasinį įkvėpimą 
bemat pateikti paraišką tarnauti misijoje. Juos nustebino įkvė-
pimas, gautas būtent tuo metu. Jų susituokę vaikai rūpinosi 
įvairiais savo karjeros pokyčiais ir su jais susijusiais persikė-
limais, o Ronas dar net neplanavo eiti į pensiją. Bet Dvasia 
patikino juos, kad jų kažkur reikia ir kad viskas bus gerai.

Kaip paaiškėjo, kunigijos vadovai Bažnyčios valdyboje 
pasninkavo ir meldėsi, kad rastų deramą porą, kuri galėtų 

KAIP NUGYVENTI GERIAUSIUS 6, 12,  
18 AR 23 JŪSŲ GYVENIMO MĖNESIUS

Pora misijoje gali tarnauti 6, 12, 18 ar 23 mėn.,  
priklausomai nuo jų aplinkybių.
Be to, didžiausia finansinė misijos našta – būstas – tapo 

daug prieinamesnis dėl to, kad poroms iš Jungtinių Valstijų, 
Kanados, Vakarų Europos, Japonijos ir Australijos nustatytas 

1400 JAV dolerių limitas už būstą. Visos kitos poros moka tiek, 
kiek gali sau leisti.

Norėdami daugiau sužinoti, kaip pateikti paraišką tar-
nauti misijoje, ir perskaityti daugiau istorijų apie poras, 
kurios nugyveno geriausius savo gyvenimo mėnesius 
tarnaudamos misijoje, apsilankykite internete adresu 
lds. org/ callings/ missionary/ senior.

Amanas, Jordanas

tarnauti LDS Charities vadovais Amane, Jordane.
Sendi pasakoja: „Buvo akivaizdu, kad Viešpats jau viską 

buvo numatęs, paruošęs mums skirto pašaukimo smulk-
menas. Mes žinome, kad Jis taip daro dėl kiekvieno tarnau-
jančio misionieriaus. Tikra paguoda žinoti, kad Gelbėtojas 
viską ruošia dar prieš jums atvykstant tarnauti.“

Ronas sako: „Žvelgdami atgal esame dėkingi, kad pano-
rę tarnauti mes nieko konkretaus neturėjome omeny ir 
nieko neprašėme. Leidimas pačiam Viešpačiui pasirūpinti 
tokiais dalykais suteikė Jam progą padovanoti mums tokią 
patirtį, kurios nebūtume galėję turėti.“

Ta patirtis susijusi su bendradarbiavimu su karališkąja 
Jordano šeima įvairiuose humanitariniuose projektuose, 
kurie juos domino. Hamondai bendradarbiavo su vietinėmis 
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ligoninėmis ir klinikomis padėdami apmokyti Jordano medi-
kus naujagimių gaivinimo įgūdžių, o tai smarkiai sumažino 
naujagimių mirtingumą šalyje. Jų ir kitų misionierių porų 
dėka LDS Charities apmokė ir parūpino įrangos regos klini-
koms ir organizacijoms, kurios rūpinasi fizinių negalių turin-
čiais asmenimis. Viena iš Hamondų ir kitų humanitarinės 
pagalbos misionierių remtų organizacijų buvo centras, kuria-
me moterys, turinčios fizinių negalių, mokomos kurti ir siūti 
spec. drabužius ir rankdarbius. Tie įgūdžiai suteikė moki-
nėms galimybę geriau pasirūpinti savimi ir savo šeimomis.

Kituose projektuose jie dirbo su pelno nesiekiančiomis 
ir valstybinėmis Jordano organizacijomis, pasiruošusiomis 
skubiai reaguoti į stichines nelaimes, bei atrinko iš Jordano 
kilusius studentus, galinčius gauti vieną iš dviejų stipen-
dijų, kasmet suteikiančių progą studijuoti Brigamo Jango 
universitete. Viena iš daugiausia pasitenkinimo atnešusių 
Hamondų patirčių buvo galimybė dirbti drauge su lotynų 
katalikų Bažnyčia statant mokyklos patalpas irakiečiams 
krisčionims, kurie neturėjo, kur rinktis.

Su Viešpačiu Jo vynuogyne
Tarnaudami Jordane Hamondai patyrė Viešpaties pažado 

visiems, kurie Jam tarnauja, tiesą: „Aš eisiu prieš jūsų veidą. 
Aš būsiu jūsų dešinėje ir jūsų kairėje, ir mano Dvasia bus 
jūsų širdyse, ir mano angelai aplink jus, kad jus palaikytų“ 
(DS 84:88).

„Dievas dalyvauja šiame darbe, – sako Ronas. – Jis 
vynuogyne drauge su Savo tarnais. Vynuogyno Viešpats 
prisijungia prie visų misijoje tarnaujančių porų. Mes ne tie-
siog tikėjome stebuklais Jordane, mes juos patyrėme.“

Net neabejotina, kad angelai, kuriuos jie juto aplink save, 
kilę iš dangaus, tačiau buvo ir žemiškų angelų, kaip antai jų 
vaikai, palaikę jų sprendimą tarnauti taip toli nuo namų.

Kol jie buvo misijoje, jų šeima buvo palaiminta Vieš-
paties apsaugančia ir palaikančia galia. Buvo priimti kar-
jeros ir persikėlimo sprendimai, nuogąstavimai dėl galimų 
gimdymo komplikacijų buvo išspręsti dėl to, kad jų vaikai 
kreipėsi į Viešpatį, tarėsi drauge, meldėsi ir pasninkavo 
vieni už kitus.

Jų vaikų gauti palaiminimai buvo tokie nepakartojami, 
kad, kai broliui ir seseriai Hamondams buvo pasiūlyta 
dvejų metų misiją pratęsti dar metus, visi jų vaikai džiugiai 
pritarė. Jie jautė, kad Viešpats jais rūpinasi dėl to, kad jų 
gimdytojai Jam tarnauja.

Tačiau toks atsiskyrimas nuo šeimos Hamondams buvo 
ir auka. Sunku būti kitame pasaulio krašte toli nuo mylimų-
jų. Tačiau tai nebuvo taip sunku, kaip būtų buvę anksčiau. 
Prireikus, technologijos padėjo šeimos nariams dalyvauti 
vieniems kitų gyvenime. Sendi sako: „Porų ryšys su savo 
šeimomis nenutrūksta. Mes dažnai bendraudavom su savo 
vaikų šeimomis namuose. Dėl „FaceTime“ ir elektroninių 
laiškų mūsų keturi vaikaičiai, kurie gimė mums tarnaujant 
misijoje, mus pažinojo, o mums sugrįžus šiltai priėmė.“

Atsimerkime ir atverkime širdis
Hamondų palaiminimai, kurių jie sulaukė tarnaudami, 

buvo gausūs, vienas jų buvo gebėjimas išvysti Jordano tautos 
dosnumą ir draugiškumą. Tik gavę pašaukimą Hamondai 
nedaug težinojo apie žmones, kuriems jie tarnaus.

Ronas ir Sendi Hamondai drauge su kitais humanitarinės 
pagalbos misionieriais kartu su karališka Jordano šeima bend-
radarbiavo siekdami sumažinti naujagimių mirtingumą šalyje.
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Ronas sako: „Bet mes supratome, kad mūsų draugai 
musulmonai yra švelnūs ir dosnūs, mes esame tikri, kad 
jeigu jie būtų manę, kad mums gresia pavojus, būtų viską 
padarę, kad tik mus apsaugotų.

Juose gyvena nepakartojama Kristaus meilė. Jordanie-
čiai sunkiai nustygsta vietoje, jei žino, kad kam nors reikia 
pagalbos. Jie nuo Dovydo laikų šiltai priima pabėgėlius. 
Biblijoje dažnai minima Užjordanė, ir mes savo laiškus 
pradėjome pasirašinėti „Užjordanė“, taip pažymėdami 
gailestingą tarnystę, kurioje mums teko privilegija dalyvauti 
šioje istorinėje gailestingų žmonių šalyje. Jau daugelį amžių 
Jordanas yra labdaringos meilės kraštas, o Viešpats už tai 
palaimino jo žmones.“

Glaudus bendradarbiavimas su Jordano žmonėmis padė-
jo Hamondams užmegzti stiprias draugystes. Sendi sako: 
„Mus pakvietė į keletą iftar vakarienių, vakarienių, kuriomis 
baigiamas kasdienis Ramadano pasninkas. Mūsų draugai 
musulmonai taip pat mus kvietė į sužadėtuves, vestuves 
ir kitas šeimos šventes.“

Bažnyčia neskelbia Evangelijos ir neleidžia, kad Jordane 
ar kitur, kur tai daryti draudžia įstatymas, būtų krikštijami 

musulmonai, todėl Hamondai nepasakodavo 
apie Bažnyčią. Užuot tai darę, jie puoselėjo 
ir palaikė ryšius su karališkąja šeima, vietinė-
mis humanitarinės pagalbos organizacijomis, 
kitais drauge su jais tarnavusiais misionie-
riais bei religiniais ir valdžios atstovais. Kai 
jų paprašydavo papasakoti apie Bažnyčią, 
Hamondai susidomėjusius pakviesdavo apsi-
lankyti tinklalapyje LDS. org.

Pašaukimas tarnauti
Atsižvelgiant į nepakartojamą Rono ir 

Sendi patirtį, ar jie jaučiasi esą ypatingesni 
nei kitos tarnaujančios arba dar tarnausian-
čios poros?

Taip ir ne: „Mes tarnavome ten ir tada, 
kai Viešpačiui reikėjo poros, turinčios kon-
krečių įgūdžių ir gyvenimiškos patirties, – 

sako Hamondai. – Tačiau tai taikytina visiems vyresniems 
misionieriams. Visos poros, galinčios tarnauti misijoje, buvo 
paruoštos tarnauti tik joms būdingu būdu. Joms tereikia 
parodyti užtektinai tikėjimo vykti ten, kur Viešpačiui jų 
reikia, o Jis per juos pakeis kitų žmonių gyvenimus.“

„Poros gali prisidėti prie permainų, – sakė vyresnysis 
Robertas D. Heilsas iš Dvylikos Apaštalų Kvorumo. – Poros 
gali padaryti tai, ko niekas kitas niekada nesugebėtų. …

Poros gali tarnauti įvairiausiais būdais. Jos gali tarnauti 
misijos biure, mokyti vadovus, mokyti apie šeimos istorijos 
darbą, dirbti šventyklose ir humanitariniame darbe – yra 
galimybė panaudoti beveik visus jūsų įgūdžius ar talentus, 
kuriais jus palaimino Viešpats. …

Savo gyvenime esate gausiai apdovanoti, todėl veržkitės 
pirmyn ir dosniai tarnaukite mūsų Viešpaties ir Gelbėtojo 
darbe. Tikėkite, Viešpats žino, kur jūsų reikia. Broliai ir 
seserys, poreikis labai didelis, o darbininkų tikrai mažai.“ 2 ◼

IŠNAŠOS
 1. Žr. “Mass Vaccination Campaigns in Syria, Jordan, Lebanon, Iraq  

and Turkey Amid Measles Outbreaks,” Apr. 30, 2013, unicef.org.
 2. Robert D. Hales, “Couple Missionaries: A Time to Serve,” Liahona,  

July 2001, 30, 31.

Vienas būsimos misionierių poros nuogąstavimas yra negalėjimas būti 
drauge su savo vaikais ir vaikaičiais jiems svarbiais gyvenimo momentais. 
Hamondai patyrė, kad Viešpats nepakartojamais būdais palaimina tarnau-
jančių porų šeimas ir kad technologijos padeda jiems neatitolti net ir tada, 
kai jie yra kitame pasaulio krašte.
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P A S T A R Ų J Ų  D I E N Ų  Š V E N T Ų J Ų  B A L S A I

MALDAUJU PASIGAILĖJIMO

Vykdamas į greta esantį miestą Esti-
joje pamačiau išmaldos prašantį 

vyriškį. Savo nuostabai aš jį atpažinau 
iš tų laikų, kai prieš 10 metų tarnavau 
tame mieste. Jis nešė didelį maišą, 
prigrūstą plastikinės taros, kaip ir 
anomis dienomis, kad taip užsidirbtų 
pinigų už perdirbamas medžiagas. Pri-
siminiau, kad jis visuomet prašydavo 
centų, o jei jam duodavai, paklausda-
vo, ar neturi daugiau.

Labai nustebau jį pamatęs. Praėjus 
10 metų jis vis dar buvo toks pats 
– šiek tiek žilesnis, bet atrodė, kad 
jo gyvenimas nepasikeitė, jis vis dar 
diena iš dienos prašydavo išmaldos. 
Ėmiau galvoti apie nuostabiai nugy-
ventus 10 metų, kuriems bėgant susi-
tuokiau šventykloje, įgijau išsilavinimą, 

pasitikrinau ir pamačiau, kad išsiun-
čiau viena diena per vėlai.

Stipendijos suma buvo lygiai 100 
kartų didesnė už tą kupiūrą, kurią 
atidaviau išmaldos prašančiajam, ir 
supratau situacijos ironiją. Dabar pats 
maldavau pasigailėjimo, tiek iš Dangiš-
kojo Tėvo per maldą, tiek ir iš univer-
siteto vadovų per elektroninį paštą. Jie 
sakė, kad priims mano paraišką, tačiau 
pažymės, kad ji gauta pavėluotai.

Į mano maldą buvo atsakyta ir 
buvau palaimintas gauta stipendija, kuri 
labai padėjo finansiškai man ir mano 
žmonai. Tačiau dar svarbiau yra tai, kad 
ši patirtis mane išmokė vertingos pamo-
kos: argi visi mes nesame elgetos Dievo 
akyse? (Žr. Mozijo 4:19.) ◼
Metju Krendalas, Harju, Estija

radau darbą ir buvau palaimintas gera 
sveikata.

Pamaniau, kad tai tikriausiai pas-
kutinis kartas, kai jį matau, ir kad 
turėčiau jam ką nors duoti. Tačiau kilo 
problema – turėjau tik tokios vertės 
kupiūrą, kurios nebuvau pasiruošęs 
atiduoti. Susigūžiau dėl keblaus spren-
dimo – nieko jam neduoti ar duoti 
daugiau, nei norėjau. Nusprendžiau, 
kad mano gyvenimas tikrai nenuken-
tės, o jo diena nušvis, todėl atidaviau 
jam savo pinigus.

Po kelių dienų atsidūriau panašioje 
situacijoje, tačiau šįkart pats maldavau 
gailestingumo. Sumaišiau svarbios 
stipendijos paraiškos terminą. Pama-
niau, kad ją išsiunčiau likus dviem 
savaitėms iki termino, tačiau dar kartą 
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Vykdamas į greta esantį miestą 
Estijoje pamačiau išmaldos prašantį 

vyriškį. Savo nuostabai aš jį atpažinau iš 
tų laikų, kai prieš 10 metų tarnavau tame 
mieste.
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Žiūrėjau televizorių, kai 
paskambino mama ir pranešė, 

kad jos brolis, mano 92 metų dėdė 
Floidas, ir jo žmona, teta Milė, 
apsirgo gripu ir namuose neturi 
maisto. Juodu blogai jautėsi, dėl 
to negalėjo nuvažiuoti į par-
duotuvę apsipirkti. Šalia dėdės 
Floido ir tetos Milės negyveno 
nė vienas giminaitis, todėl nebu-
vo ko paprašyti pagalbos.

Mano mama pagalvojo, kad galbūt 
aš galėčiau pagelbėti. Esu vienintelė 
Bažnyčios narė iš tos giminės pusės, ir 
tai nebuvo pirmas kartas, kai į mane 
kreipėsi pagalbos. Problema buvo 
ta, kad gyvenau Jutos valstijoje, JAV, 
o mano teta ir dėdė gyveno Hemeto 
mieste, Kalifornijos valstijoje, JAV.

Paprašiau mamos duoti keletą 
minučių pagalvoti, ką daryti. Turėjau 
vieną draugę, kuri gyveno netoli nuo 
Hemeto, todėl paskambinau ir paklau-
siau, ar kas nors iš jos pažįstamų gyve-
na Hemete. Ji papasakojo apie moterį, 
seserį Dan, su kuria tarnavo Redlan-
do šventykloje Kalifornijoje, ji buvo 
tenykštė Paramos bendrijos prezidentė.

Seseriai Dan atsiliepus pradėjau: 
„Sveiki, sese Dan. Jūs manęs nepažįs-
tate, tačiau mano vardas yra Nencė 

Litl, aš gyvenu Jutoje. Esu Bažnyčios 
narė, o mano Hemete gyvenantys 
teta ir dėdė nepriklauso Bažnyčiai. 
Jie serga ir namuose visai neturi 
maisto.“ Pasakiau, kur jie gyvena, o 
tai buvo toli nuo jos namų, ir paaiš-
kinau, kad norėčiau gauti informaciją 
apie netoli jų esantį restoraną, atve-
žantį maistą į namus.

Tačiau sesuo Dan primygtinai 
siūlėsi drauge su savo vyru nuvežti 
maisto mano tetai ir dėdei. Jie jau turė-
jo išsivirę sriubos ir išsikepę naminės 
duonos, o jos mama jau buvo iškepusi 
sausainių. Sakiau, kad nereikia, tačiau 
ji nepriėmė tokio atsakymo.

Po kelių valandų sesuo 
Dan paskambino ir pasakė, kad 
viskuo pasirūpinta. Vėliau man 
paskambino mama ir papasako-
jo, ką dėdė Floidas pasakojo apie 
jų apsilankymą. Jis sakė: „Mano 
namuose apsilankė angelai, vardu 
ponas ir ponia Dan. Jie atėjo pil-
nomis rankomis vaisių, daržovių, 
namuose išvirtos sriubos, duonos 
ir sausainių. Tai buvo skaniausi 

kada nors mano gyvenime skanauti 
sausainiai.“ Danai aplankė mano 
dėdę, padėjo jiems tuo, ko reikėjo, 
o brolis Danas mano nusilpusią tetą 
Milę, sergančią Alzheimerio liga, 
atnešė nuo lovos į virtuvę prie stalo, 
kad sesuo Dan galėtų ją pamaitinti.

Kai dėdė Floidas paskambino 
mano mamai papasakoti apie jų vizitą, 
jis ašarojo. Jis sakė, kad niekada nebu-
vo sutikęs tokių malonių ir rūpestingų 
žmonių. Jis mamai pasakė, kad esu 
palaiminta galėdama gyventi Jutoje ir 
būti apsupta „visų tų mormonų“.

Praėjus keturioms dienoms po jų 
vizito dėdė Floidas nuėjo pasiimti paš-
to iš dėžutės ir paslydęs parkrito. Jis 
susitrenkė galvą, o po keturių dienų 
mirė. Be nuolatinės slaugytojos brolis 
ir sesuo Danai buvo paskutiniai žmo-
nės, matę mano dėdę prieš mirtį.

Esu dėkinga už mano Paramos bend-
rijos sesers krisčionišką pavyzdį, sesers, 
kuri gyvena už šimtų kilometrų, sesers, 
kurios vis dar nesu sutikusi, sesers, kuri 
padėjo mano tetai ir dėdei. ◼
Nencė Litl, Juta, JAV

ANGELAI, 
VARDU 
PONAS IR 
PONIA DANAI
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Sesuo Dan primygtinai siūlėsi drauge 
su savo vyru nuvežti maisto mano 

tetai ir dėdei.



Būdama dviejų mažamečių vaikų 
mama, dažnai teisindavausi, 

kad negaliu dalyvauti kai kuriuose 
užsiėmimuose, kuriuose būčiau 
mielai dalyvavusi, teigdama, kad tai 
buvo netinkamas metas. Vienas iš 
tų užsiėmimų buvo šeimos istorijos 
darbas.

Nors anksčiau indeksavimas man 
būdavo džiaugsmo suteikianti šabo 
dienos veikla, pastebėjau, kad teisi-
nuosi, manydama, jog neturiu laiko 
arba žinių tuo metu imtis šeimos 
istorijos darbo.

Mano širdis pasikeitė prieš kele-
tą mėnesių vieną ankstų rytą sėdint 
šventykloje. Šventykloje gautose 
kortelėse peržvelgusi mirusių žmonių 
vardus ir melsdamasi, kad jie priimtų 
už juos atliktas šventyklos apeigas, 
pagalvojau: „Ar nebūtų malonu, jei tai 
būtų mano šeimos narių vardai? 
Norėčiau už juos atlikti tą dar-
bą.“ Dvasia man patvirtino, kad 
jei aš to trokštu, Viešpats man 
padės vykdyti šeimos istorijos 

ŠEIMOS ISTORIJOS METAS
darbą, o ypač šabo dieną. Jis gali 
padėti man atrasti laiko ir įgyti žinių 
Jo darbui atlikti.

Tą šeštadienį sugrįžau namo ir 
prisijungiau prie FamilySearch. org 
interneto svetainės. Kai pamačiau savo 
protėvių vardus, kaipmat akis užplūdo 
ašaros. Mano ryšys su jais sustiprėjo. 
Meilę jiems sustiprino juos dar reales-
niais ir svarbesniais man padariusios 
asmeninės nuotraukos ir dokumentai, 
kuriuos neseniai pridėjo mano sene-
lė. Džiaugiausi, kad įtraukiau savo 
dvejų metukų dukrelę, kuri išmoko 
atpažinti savo prosenelio ir proprop-
rosenelės nuotraukas, vadindama juos 
vardais. Jaučiausi taip, kaip apibūdino 
Dvylikos Apaštalų Kvorumo prezi-
dentas Raselas M. Nelsonas: „Šabas 
suteikia nuostabią galimybę stiprinti 

šeimos ryšius. Galiau-
siai Dievas nori, kad 

kiekvienas iš mūsų, 

kaip Jo vaikas, sugrįžtume pas Jį kaip 
endaumentą gavę šventieji ir būtu-
me užantspauduoti šventykloje su 
savo protėviais ir palikuonimis kaip 
šeimos“ („Šabas yra žavesio diena“, 
2015 m. balandžio visuotinės konfe-
rencijos medžiaga).

Nuo tada, kai tai pajutau, kiekvieną 
šabo dieną dalyvavau šeimos istorijos 
darbe. Buvau palaiminta galimybe 
atlikti šventyklos darbą už keletą savo 
mirusių šeimos narių. Ypač palai-
minta jaučiausi, kai sužinojau apie 
savo giminaičius ir suartėjau su savo 
seneliu ir senele, kurie nėra Bažny-
čios nariai. Tai sustiprino mano ryžtą 
laikytis sandorų ir ištverti iki galo, kad 
galėčiau tapti stipria amžinąją šeimą 
jungiančia grandimi.

Nors laukia dar daug darbo, esu 
dėkinga savo Dangiškajam Tėvui už 
tai, kad praplėtė mano galimybes ir 
kad galiu dalyvauti Jo darbe ir dary-
ti tai Jo dieną. Man šabas yra tikra 
atgaiva. ◼

Reičel Liuis, Juta, JAV
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Džiaugiausi, kad 
įtraukiau savo dvejų 

metukų dukrelę, kuri išmoko 
atpažinti savo prosenelio ir 
proproprosenelės nuotraukas, 
vadindama juos vardais.
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Buvo įpusėję sunkūs mokslo metai – 
mokiau 13–14 metų vaikus. Ką tik 

grįžau iš gluminančio susirinkimo su 
mokyklos direktoriaus padėjėju, kuria-
me buvo aptariamas neseniai vykęs 
mokytojų vertinimas. Kadangi buvau 
naujas mokytojas ir daugelio pamokų 
planus turėjau sudaryti iš naujo, man 
sunkiai sekėsi sutelkti mokinius darbui 
ir išlaikyti jų susidomėjimą. Iš esmės, 
pokalbis pakrypo link to, kad turiu 
priversti mokinius rinktis – imtis darbo 
arba susilaukti bėdų – ir nuosekliai 
laikytis tų perspėjimų.

VADAS MORONIS PADĖJO 
MAN MOKYTI VIDURINĖS 
MOKYKLOS MOKINIUS

Iš to pasitarimo išėjau nusivylęs 
ir sugniuždytas. Pasiryžau kitą dieną 
studijuodamas Raštus tą susirinkime 
iškeltą problemą padaryti dienos 
klausimu. Nuostabu, kad atsaky-
mus gavau skaitydamas Mormono 
Knygą.

Tą rytą meldžiausi, siekdamas iš 
Raštų sužinoti, kaip tapti geresniu 
mokytoju. Šventoji Dvasia pamokė 
mane, kai Almos 44 skyriuje skaičiau 
apie vadą Moronį. Toje pasakojimo 
dalyje vadas Moronis ir nefitai apsupo 
lamanitus prie Sidono upės ir juos 

taip išgąsdino, kad šie metė žemėn 
ginklus. Skaičiau toliau mąstydamas, 
kaip klasėje galėčiau būti toks, kaip 
vadas Moronis, – įsakmus, tvirtas ir 
sėkmingas.

Perskaičiau dialogą ir pastebėjau, 
jog Moronis pasakė Zerahemnui 
ir lamanitams, kad jie turi rinktis: 
„Atiduo[kite] mums savo karo ginklus, 
ir […] pasigailėsime jūsų gyvybių, 
jeigu keliausite sau ir daugiau nebe-
ateisite kariauti prieš mus,“ arba „jei 
to nepadarysite, […] aš įsakysiu savo 
vyrams, kad jie pultų jus“ (Almos 
44:6, 7). Supratau, kad jis darė būtent 
tai, ką man sakė padaryti direktoriaus 
padėjėjas! „Liepk jiems rinktis iš dvie-
jų dalykų ir laikykis to“, – sakė jis. 
Turėdamas tai omenyje aš pritaikiau 
Moronio šūkį: „Štai, mes baigsime šitą 
kovą“ (Almos 44:10).

Į klasę sugrįžau tvirtas, parengęs 
mūšio planą, apsiginklavęs principais, 
kurių išmokau iš tos Raštų istorijos 
apie vieną iš mano didvyrių. Nuo 
seno turėjau vado Moronio figūrėlę. 
Ji prabuvo mano marškinių kišenėje 
iki mokslo metų pabaigos kaip pri-
minimas apie tai, kaip vadas Moronis 
pamokė mane elgtis vidurinės mokyk-
los pamokose. Kai leidau mokiniams 
rinktis iš dviejų, jų elgesys pagerėjo, 
jie atliko jiems skirtus darbus ir mes 
ėmėme geriau sutarti. Metai pasibaigė 
ir vis dar buvo sunku, bet tas atsaky-
mas į maldą ir Raštų galia man padėjo 
„baig[ti] šitą kovą“. ◼
Benas Floidas, Vašingtono valst., JAVVI
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Nuo seno turėjau  
vado Moronio 

figūrėlę. Ji prabuvo mano 
marškinių kišenėje iki 
mokslo metų pabaigos 
kaip priminimas apie  
tai, ko mane išmokė  
vadas Moronis.
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Mūsų šeima buvo ką tik grįžusi iš nuo-
stabių atostogų. Po vakarienės palikau 

savo du vaikus, ketverių metukų Markusą ir 
trejų metukų Emą, žaisti miegamajame antra-
me mūsų keturių aukštų buto aukšte. Danijo-
je langai atsiveria kaip langinės. Paprastai jie 
būna užrakinti, bet per atostogas palikome 
juos šiek tiek pravirus, kad mums išvykus 
kambarys vėdintųsi.

Plaudama indus staiga pajutau kažką labai 
negero. Įbėgau į svetainę, kai Markusas bėgte 
leidosi laiptais žemyn. Jis persigandęs šaukė, 
kad Ema iškrito pro langą – tą langą, kuris 
buvo maždaug 12 metrų virš cementinio 
šaligatvio. Nubėgau laiptais žemyn šaukdama 
Emą vardu. Savo mažąją dukrelę pamačiau 
gulinčią ant žemės tarsi be gyvybės ženklų. Kai 
ją pakėliau, ji buvo visiškai suglebusi, pama-
niau, kad įvyko tai, ko labiausiai bijojau. Paskui 
mane laukan išbėgęs vyras paėmė ją ant rankų 
ir nedelsdamas suteikė kunigystės palaiminimą.

Tuojau pat atvyko greitoji pagalba ir, kol 
medikai plušo prie Emos, mudu su Markusu 
pasimeldėme. Netrukus jau sėdėjome į 
ligoninę vykstančiame greitosios pagalbos 
automobilyje.

Intensyviosios terapijos skyriuje prie mūsų 
prisijungė mus palaikyti atvykę šeimos nariai. 

Markusas grįžo namo su pusbroliais, o mudu 
su vyru pasilikome, vis dar nieko nežinodami 
apie Emos būklę.

Rodos, praėjo daug laiko, kol pagaliau 
pasirodė vienas iš gydytojų ir ėmė klausinėti 
to įvykio smulkmenų. Mums buvo pasaky-
ta, kad nukritus iš tokio aukščio paprastai 
patiriami vidiniai sužalojimai ir išgyventi 
yra mažai šansų. Emai lūžo dubens kaulas 
ir ji patyrė kontūziją, o nubrozdinimai buvo 
negilūs. Gydytojas pasakė, kad, ko gero, 
ją pagavo angelas.

Nors tai, kad Ema išliko gyva, buvo ste-
buklas, dėl patirtos traumos ji vis dar buvo 
be sąmonės. Mano vyras su dviem arti-
mais draugais vėl palaimino ją. Per palai-
minimą jai buvo pažadėta, kad ji visiškai 
pasveiks be jokių potrauminių negalavimų 
ir kad jai tai bus teigiama patirtis. Jutau 
begalinį dėkingumą už kunigystės galią. 
Mano visą naktį trukę maldavimai buvo 
išgirsti.

Po keturių dienų Ema pabudo iš komos. 
Per tas keturias dienas draugai, Bažnyčios 
nariai ir kiti pasninkavo ir meldėsi dėl jos. 
Jutau, kaip tikėjimo kupinų šventųjų maldos 
supa mane, stiprindamos ir mane, ir mano 
šeimą. Jaučiausi, tarsi Dangiškasis Tėvas būtų 

Kai mūsų dukra iškrito pro langą, pamaniau, kad įvyko tai, ko labiausiai bijojome.
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PASNINKAS IR MALDA DĖL EMOS
Sesilė Norung
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KAIP MES  
REAGUOJAME  
Į IŠBANDYMUS?
„Kai atsiranda sunkumų 
mūsų gyvenime, kokia 
pirma mūsų reakcija? 
Ar tai sumišimas, abejo-
nė ar dvasinis atsitrauki-
mas? Ar netikėtas mūsų 
tikėjimo sukrėtimas? Ar 
mes kaltiname Dievą ar 
kitus dėl mūsų aplinky-
bių? Ar pirmiausia pri-
simename, kas esame, 
– mylinčio Dievo vaikai? 
Ar tai lydi visiškas pasi-
tikėjimas, kad Jis leidžia 
kai kurias žemiškas 
kančias, nes žino, kad 
jos kaip grynintojo ugnis 
palaimins mus, kad 
taptume panašūs į Jį ir 
įgytume savo amžiną 
paveldą?“
Vyresnysis Donaldas L. 
Holstromas iš Septyniasde-
šimčių prezidentūros, „Dievo 
vaikas aš“, 2016 m. balandžio 
visuotinės konferencijos 
medžiaga.

apglėbęs mane Savo rankomis ir pripildęs 
paguodos.

Dieną prieš jai pabundant, kuolas pas-
ninkavo. Mes tikime, kad Dangiškasis Tėvas 
išgirdo mūsų maldas ir Emos pabudimas 
buvo tiesioginė to pasninko pasekmė. Nuo 
tada Ema sparčiai sveiko. Po penkių dienų ji 
ištarė pirmuosius žodžius po to įvykio, o po 
devynių dienų ją išleido iš ligoninės. Pen-
kias savaites ji praleido vežimėlyje ir pradėjo 
fizioterapiją.

Praėjus maždaug mėnesiui po to įvykio, 
nuo Emos kilnojimo mano nugara staiga 
nebeatlaikė. Tai buvo mane užvaldęs ne tik 
fizinio, bet ir dvasinio bejėgiškumo jausmas. 
Kaip galėsiu toliau ja rūpintis?

Vieną vakarą bejėgiškumo kaltės našta 
mane nepakeliamai prislėgė. Išėjau iš namų 
ir parke susiradau suolelį, ant kurio maždaug 
valandą meldžiausi Dangiškajam Tėvui. Pirmą 
kartą savo gyvenime pajutau mane apimant 
stebuklingą Gelbėtojo Apmokėjimo galią. 
Visas mano nešiotas skausmas ir liūdesys 
buvo paimtas. Po tos maldos nuo mano pečių 
buvo nuimtos visos naštos. Ema vis dar buvo 
vežimėlyje, o aš reguliariai gydžiausi nugarą, 
tačiau buvau sustiprinta, kad galėčiau eiti 
pirmyn.

Po metų Ema jau galėjo bėgioti, juoktis, 
pasakoti istorijas ir mąstyti, kaip dera ketverių 
metų vaikui.

Žinau, kad danguje yra mylintis Dangiška-
sis Tėvas, kuris rūpinasi mumis ir asmeniškai 
mus pažįsta. Jis žino, su kokiais sunkumais 
susiduriame. Niekada neabejosiu stebuklais, 
kuriuos Jis daro per maldą, pasninką ir kuni-
gystės palaiminimus. ◼
Autorė gyvena Danijoje, Sostinės regione.
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Daugelis jus vadina tūkstant-
mečio karta. Prisipažinsiu, 
kad jaučiuosi nepatogiai, kai 

tyrinėtojai jus vadina šiais žodžiais ir 
pasakoja, ką apie jus atskleidžia jų 
tyrimai – jūsų pomėgius ir nemėgsta-
mus dalykus, jūsų jausmus ir polin-
kius, stiprybes ir silpnybes. Mane 
neramina tai, kaip jie vartoja sąvoką 
tūkstantmečio karta. Tiesą sakant, tai, 
ką apie jus sako ekspertai, man rūpi 
mažiau nei tai, ką apie jus man pasa-
kė Viešpats.

Kai meldžiuosi dėl jūsų ir klausiu 
Viešpaties, ką Jis mano apie jus, jaučiu 
tai, kas labai skiriasi nuo tyrinėtojų 
žodžių. Dvasinės įžvalgos, kurias 
apie jus gavau, skatina mane tikėti, 
kad sąvoka tūkstantmečio karta gali 

jums tobulai tikti, bet dėl visai kitos 
priežasties, nei ekspertai kada nors 
pajėgs suvokti.

Posakis tūkstantmečio karta jums 
tobulai tinka, jei jis jums primena, 
kas iš tiesų esate ir koks iš tiesų jūsų 
gyvenimo tikslas. Tikras tūkstantme-
čio vaikas – tai tas, kuris priešmir-
tingajame gyvenime mokė ir buvo 
mokomas Jėzaus Kristaus Evangelijos 
ir sudarė sandoras su mūsų Dangiš-
kuoju Tėvu dėl drąsių poelgių, netgi 
morališkai drąsių poelgių, kurie bus 
atliekami čia, žemėje.

Tikras tūkstantmečio vaikas – tai 
vyras arba moteris, kuriais Dievas taip 
pasitikėjo, kad į žemę atsiuntė nepa-
prastai įdomiu pasaulio istorijos lai-
kotarpiu. Tikras tūkstantmečio vaikas 

– tai vyras arba moteris, kurie dabar 
gyvena tam, kad padėtų šio pasaulio 
žmonėms pasiruošti Antrajam Jėzaus 
Kristaus atėjimui ir Jo tūkstančio metų 

Esate „išrinktoji  
karta“, paskirta  

Dievo nuostabiam 
darbui – padėti 

paruošti šio pasaulio 
žmones Antrajam 

atėjimui.

Būkite 
tikroji 

Prezidentas  
Raselas M. Nelsonas
Dvylikos Apaštalų 
Kvorumo prezidentas

tūkstantmečio karta
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viešpatavimui. Neabejokite tuo – 
gimėte būti tikru tūkstantmečio vaiku.

Kyla klausimas: „Kaip galite paro-
dyti, kad esate tikras tūkstantmečio 
vaikas, ir to laikytis?“ Siūlau keturis 
dalykus.

1. Sužinokite, kas iš tiesų esate
Skirkite laiko pamaldžiai apmąstyti 

šiuos faktus:

• Esate išrinktasis Dievo sūnus 
arba dukra.

• Esate sukurti pagal Jo atvaizdą.
• Jus mokė dvasių pasaulyje, kad 

paruoštų viskam, su kuo teks 
susidurti paskutinėmis iš šių 
paskutinių dienų (žr. DS 138:56). 
Tie mokymai išliko jumyse!

Jūs gyvenate „vienuoliktą valandą“. 
Viešpats pareiškė, kad tai paskutinis 
kartas, kai Jis pašauks darbininkus į 
savo vynuogyną surinkti išrinktuosius 
iš keturių žemės ketvirčių. (Žr. DS 
33:3–6.) Ir jūs buvote pasiųsti daly-
vauti šiame surinkime. Daugybę kartų 
pats mačiau galingą tūkstantmečio 
kartos įtaką atvedant kitus į tiesos 
pažinimą. Tai jūsų, kaip Abraomo 
sėklos, prigimties ir tikslo dalis (žr. 
Galatams 3:26–29)!

Prieš keletą mėnesių mudu su žmo-
na Vende patyrėme kai ką nepaprasto 
tolimoje Sibiro vietovėje. Pasirengimo 
dieną Irkutske su mumis keliavo misi-
jos prezidentas Gregoris S. Brintonas, 
jo žmona Selė ir jų sūnus Semas, 

buvęs misionierius, prieš tai tarnavęs 
Rusijoje. Aplankėme nuostabų Bai-
kalo ežerą ir ant jo kranto įsikūrusią 
prekyvietę.

Sugrįžę į autobusiuką pastebėjo-
me, kad trūksta Semo. Netrukus jis 
pasirodė su vidutinio amžiaus mote-
rimi, vardu Valentina. Gimtąja rusų 
kalba Valentina entuziastingai sušuko: 

„Noriu susitikti su šio jaunuolio moti-
na. Jis toks mandagus, inteligentiškas 
ir malonus! Noriu susitikti su jo moti-
na!“ Valentiną patraukė Semo malo-
nus, šviesos kupinas veidas.

Semas supažindino Valentiną su 
savo motina ir tėvu, įteikė jai bro-
šiūrą apie Gelbėtoją ir susitarė, kad 
ją aplankys misionieriai. Vėliau, kai 

Jeffrey R. Holland
Iš Dvylikos Apaštalų Kvorumo
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misionieriai užėjo su Mormono Kny-
ga, ji pažadėjo ją skaityti. Keletas kitų 
moterų, dirbusių prekyvietėje, taip pat 
susidomėjo nauja knyga, kurią gavo 
Valentina. Mes dar nežinome, kuo 
baigėsi ši istorija, bet dėl išskirtinės 
šviesos, kurią skleidė Semas, Valentina 
ir kelios kitos moterys buvo supažin-
dintos su Evangelija.

Tikrieji tūkstantmečio vaikai, tokie 
kaip Semas, žino, kas jie yra. Tai 
atsidavę Jėzaus Kristaus mokiniai, 
instinktyviai pasinaudojantys kiek-
viena galimybe padėti sau ir kitiems 
pasiruošti mūsų Gelbėtojo tūkstančio 
metų viešpatavimui.

Todėl mano pirmasis patarimas – 
išsiaiškinkite patys, kas tokie esate. 
Paklauskite Dangiškojo Tėvo Jėzaus 
Kristaus vardu, ką Jis mano apie jus 
ir jūsų misiją čia, žemėje. Jei klausite 
su tikru ketinimu, su laiku Dvasia 
pašnibždės jums gyvenimą keičian-
čias tiesas. Užsirašykite tuos dvasinius 
įspūdžius, dažnai juos peržvelkite ir 
tiksliai sekite jais.

Pažadu jums, kad kai pradėsite 
jausti bent užuominas, kokiais jūsų 
Dangiškasis Tėvas jus mato ir ką Jis 
tikisi, kad padarysite dėl Jo, jūsų gyve-
nimas negrįžtamai pasikeis!

2. Tikėkitės – ir ruoškitės – pasiekti 
tai, kas neįmanoma

Dievas visada prašydavo Savo 
vaikus daryti tai, kas sunku. Kadangi 
esate sandorų besilaikantys Dievo 

slegiama komunizmo jungo. Bažny-
čios buvo uždarytos, o religinis garbi-
nimas buvo griežtai varžomas.

Didžiąją savo profesinio gyvenimo 
dalį praleidau atverdamas žmonių 
širdis, kad būtų atliekamos gyvybę 
gelbstinčios operacijos, bet neturėjau 
jokios patirties, kuri leistų patikėti, kad 
galiu atverti šalis Evangelijai skelbti. Ir 
visgi pranašas skyrė man pavedimą, 
todėl ėmiausi vykdyti tai, kas atrodė 
visiškai neįmanoma.

Pradžioje manęs laukė kliūtys. Į 
daugelį šalių atvykdavau nežinoda-
mas, ko griebtis. Net kai pavykdavo 
sužinoti reikiamo valdžios atstovo 
vardą, dažnai susitikimai būdavo 
atšaukiami arba atidedami paskutinę 
minutę. Vienoje šalyje, kai susitiki-
mas buvo atidėtas dviem dienoms, 
tikrinant mane buvo tyčia siūlomos 
įvairios pagundos, nelegalūs sandoriai 
ir kitos neteisėtos veiklos. Kitąkart 
susitikimas prasidėjo reikalavimu, kad 
tuojau pat išvykčiau!

Bet Viešpats yra pajėgus atlikti Savo 
paties darbą (žr. 2 Nefio 27:20–21), ir 
aš turėjau privilegiją stebėti, kaip vie-
nas po kito vyksta stebuklai – visada 
tik po to, kai norėdamas atlikti iškeltą 
užduotį pasitelkdavau visus mąstymo 
sugebėjimus, drąsiausias pastangas ir 
karščiausias maldas.

Kai kurios iš tų šalių pripažino Baž-
nyčią dar iki sugriaunant Berlyno sie-
ną. Kitos ją pripažino vėliau. 1992 m. 
galėjau pranešti prezidentui Bensonui, 

sūnūs ir dukros, gyvenantys paskuti-
nėmis iš šių paskutinių dienų, Viešpats 
prašys jūsų daryti sudėtingus darbus. 
To neišvengsite – Abraomo išban-
dymai nesiliovė su Abraomu (žr. DS 
101:4–5).

Žinau, koks bauginantis gali būti 
prašymas daryti ką nors, kas, atrodo, 
yra už jūsų sugebėjimų ribų. Dvyli-
kos Apaštalų Kvorumo nariu buvau 
vos 19 mėnesių, kai mirė prezidentas 

Spenseris V. Kimbolas (1895–1985). 
Per pirmąjį Pirmosios Prezidentūros 
ir Dvylikos Apaštalų Kvorumo susi-
rinkimą po prezidento Ezros Tafto 
Bensono (1899–1994) įšventinimo, 
Dvylikai jis paskyrė konkrečias 
užduotis. Jo paskutinis nurodymas 
man skambėjo taip: „Vyresnysis 
Nelsonai, tu atversi Rytų Europos 
šalis Evangelijai skelbti.“

Tai buvo 1985- ieji. Politiškai įtemp-
tu laikotarpiu, vadinamu šaltuoju 
karu, ne tik Berlyną skyrė reali siena, 
bet visa Rytų Europa taip pat buvo 

Jūs buvote pašaukti 
dalyvauti išrinktųjų surin-
kime. Daugybę kartų pats 

mačiau galingą tūks-
tantmečio kartos įtaką 
atvedant kitus į tiesos 

pažinimą.
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kad Bažnyčia buvo įkurta kiekvienoje 
Rytų Europos šalyje!

Ir jūs, kaip tikras tūkstantmečio 
vaikas, kuriuo gali pasikliauti Vieš-
pats, taip pat kursite istoriją! Jūsų 
prašys priimti nelengvas užduotis ir 
tapti įrankiu Viešpaties rankose. Ir Jis 
suteiks jums galimybę pasiekti tai, kas 
neįmanoma.

Kaip jums pasiekti tai, kas neįma-
noma? Visais įmanomais būdais stip-
rinant savo tikėjimą Jėzumi Kristumi, 
geriau suprantant šioje atkurtojoje 
Bažnyčioje mokomas doktrinas ir 
nepaliaujamai ieškant tiesos. Paprašy-
tas (- a) padaryti tai, kas neįmanoma, 
jūs – kaip tyros doktrinos besilaikantis 
tikras tūkstantmečio vaikas – galėsite 
su tikėjimu ir nepaliaujamu atkaklu-
mu žengti pirmyn ir džiugiai daryti 
viską, ką tik pajėgiate, kad įvykdy-
tumėte Viešpaties tikslus (žr. DS 
123:17).

Bus dienų, kai visiškai nusivilsite. 
Todėl melskite drąsos nepasiduoti! 
Jums prireiks tos stiprybės, nes būti 
pastarųjų dienų šventuoju bus vis 
mažiau populiaru. Deja, kai kurie 
draugais laikyti žmonės jus išduos. 
Kai kas paprasčiausiai atrodys 
nesąžininga.

Tačiau aš pažadu jums, kad, sekda-
mi Jėzumi Kristumi, atrasite nuolatinę 
ramybę ir tikrąjį džiaugsmą. Kai toliau 
su vis didesniu kruopštumu laikysitės 
sandorų ir ginsite šiuo metu žemėje 
esančią Bažnyčią ir Dievo karalystę, 

Viešpats laimins jus stiprybe ir išmin-
timi, kurių reikia siekiant to, kas 
neįmanoma.

3. Mokykitės pasitelkti  
Dangaus galias

Mums visiems kyla klausimų. 
Siekis pažinti, suprasti ir atpažinti 
tiesą yra gyvybiškai svarbi mirtingojo 

gyvenimo dalis. Didžiąją gyvenimo 
dalį praleidau ieškodamas. Ir jūs 
geriausiai mokysite užduodami įkvėp-
tus klausimus.

Dabar kai kam iš jūsų sunkiai seka-
si išsiaiškinti, kaip turėtumėte elgtis 
savo gyvenime. Kiti iš jūsų galbūt 
norite žinoti, ar jums buvo atleista už 
nuodėmes. Daugelis norite žinoti, kas 
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ir kur yra jūsų amžinasis porininkas, – 
o tie, kurie nenori, turėtų norėti.

Kai kam kyla klausimų, kodėl Baž-
nyčia elgiasi vienaip ar kitaip. Galbūt 
daugelis iš jūsų nėra tikri, kaip gauti 
atsakymus į maldas.

Mūsų Dangiškasis Tėvas ir Jo Sūnus 
yra pasirengę per Dvasios apraiškas 
atsakyti į jūsų klausimus. Bet būtent 
jūs turite išsiaiškinti, kaip pasiruošti 
tiems atsakymams ir juos gauti.

Nuo ko pradėti? Pradėkite leisda-
mi daugiau laiko šventose vietose. 
Šventykla yra šventa vieta. Taip pat ir 
susirinkimų namai, kuriuose kiekvieną 
savaitę, priimdami sakramentą, atnau-
jinate sandoras. Kviečiu jus savo butą, 
bendrabučio kambarį, namus arba 
kambarį padaryti šventa vieta, į kurią 
galėtumėte saugiai pasitraukti nuo 
tamsių pasaulio trukdžių.

Malda tai raktas. Melskitės, kad 
sužinotumėte, ką liautis ir ką pradėti 
daryti. Melskite, kad sužinotumėte, 
kuo papildyti savo aplinką ir ką iš jos 
pašalinti, kad Dvasia dažnai būtų su 
jumis.

Prašykite Viešpaties įžvalgos dova-
nos. Tada gyvenkite ir dirbkite taip, 
kad būtumėte verti gauti šią dovaną, 
kad, pasaulyje prasidėjus painiems 
įvykiams, aiškiai žinotumėte, kas yra 
tikra ir kas ne (žr. 2 Nefio 31:13).

Tarnaukite su meile. Tarnavimas 
su meile paklydusiems arba dvasiškai 
sužeistiems jūsų širdį atvers asmeni-
niams apreiškimams.

Daugiau laiko, daug daugiau laiko 
praleiskite ten, kur jaučiama Dvasia. 
Tai reiškia daugiau laiko su tais drau-
gais, kurie stengiasi gyventi su Dvasia. 
Daugiau laiko praleiskite melsdamiesi 
ant kelių, daugiau laiko skaitydami 
Raštus, daugiau laiko darydami šeimos 
istorijos darbą, daugiau laiko šven-
tykloje. Pažadu jums, kad kai nuolat 
Viešpačiui skirsite didelę savo laiko 
dalį, Jis padaugins jums to laiko likutį.

Palaikome 15 vyrų, įšventintų 
būti pranašais, regėtojais ir apreiš-
kėjais. Iškilus dideliems sunkumams 
– kurie, atrodo, kasdien tampa vis 
didesni – šie 15 vyrų juos nagrinėja, 
stengdamiesi įžvelgti visus skirtingų 
sprendimų padarinius, ir stropiai 
stengiasi išgirsti Viešpaties balsą. 
Nenustembu, jei po pasninko, stu-
dijavimo ir tarimosi su broliais apie 
svarbius reikalus, pabundu naktį 
gavęs naujų įkvėptų minčių dėl 
mums rūpimų problemų. Taip būna 
ir mano broliams.

Pirmoji Prezidentūra ir Dvylikos 
Apaštalų Kvorumas kartu tariasi ir 
dalijasi tuo, ką Viešpats davė mums 
suprasti bei pajausti asmeniškai ir 
visiems kartu. Tada stebime, kaip 
Viešpats paragina Bažnyčios preziden-
tą paskelbti Viešpaties valią.

Tokia pranašiška įvykių eiga buvo 
2012 metais, kai buvo pakeistas mini-
malus misionierių amžius, ir dar kartą, 
kai po tos pačios lyties asmenų san-
tuokų įteisinimo kai kuriose šalyse 
neseniai buvo papildytas Bažnyčios 
instrukcijų vadovas. Atjausdami visus, 
o ypač vaikus, mes ilgai stengėmės 
suprasti Viešpaties valią tuo klausimu.

Visada atmindami Dievo duotą 
išgelbėjimo planą ir Jo troškimą, kad 
amžinąjį gyvenimą gautų kiekvie-
nas Jo vaikas, mes svarstėme begalę 
galimų scenarijų variantų ir derinių. 
Daug kartų rinkomės šventykloje pas-
ninkaudami ir melsdamiesi, siekdami 
gauti tolesnius nurodymus ir įkvėpi-
mą. Ir tada, kai Viešpats įkvėpė savo 
pranašą, prezidentą Tomą S. Monsoną, 
paskelbti Viešpaties mintis ir valią, 
kiekvienas tą šventą akimirką pajau-
tėme Dvasios patvirtinimą. Mes, kaip 
apaštalai, turėjome privilegiją palaikyti 
tai, kas buvo apreikšta prezidentui 
Monsonui. Viešpaties apreiškimai Jo 
tarnams yra šventas procesas, taip pat 
kaip ir jūsų privilegija gauti asmeninį 
apreiškimą.

Mano brangūs broliai ir seserys, jūs 
turite tiek galimybių sužinoti Viešpaties 

Jūsų prašys priimti 
nelengvas užduotis ir 

tapti įrankiu Viešpaties 
rankose. Ir Jis suteiks 

jums galimybę pasiekti 
tai, kas neįmanoma.
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mintis ir valią dėl jūsų gyvenimo, kiek 
mes, apaštalai, dėl Jo Bažnyčios. Lygiai 
taip pat kaip Viešpats reikalauja, kad 
mes ieškotume sprendimų ir juos 
svarstytume, pasninkautume ir mels-
tumės, studijuotume ir nagrinėtume 
sudėtingus klausimus, Jis reikalauja, 
kad jūs darytumėte tą patį, siekdami 
gauti atsakymus į savo klausimus.

Galite išmokti išgirsti Viešpaties 
balsą per Šventosios Dvasios kužde-
sius 1. Kad ir kokie naudingi atrodo 
„Google“, „Twitter“ ir „Facebook“, jie 
neatsako į jūsų pačius svarbiausius 
klausimus!

Mano brangūs jaunieji draugai, jūs 
galite sužinoti Viešpaties mintis ir valią 
dėl savo pačių gyvenimo. Jums nerei-
kia dvejoti, ar esate ten, kur Viešpats 
norėtų jus matyti, arba ar jūs darote 
tai, ką Jis norėtų, kad darytumėte. 
Jūs galite tai sužinoti! Šventoji Dvasia 
„pasakys jums viską, ką turėtumėte 
daryti“ (2 Nefio 32:3).

4. Sekite pranašais
1979 m., tarnaudamas visuotiniu 

Sekmadieninės mokyklos prezidentu, 
buvau pakviestas į regionų atstovų 
seminarą, kuriame prezidentas 
Kimbolas pasakė įkvepiančią kalbą 
apie tokių tuo metu Bažnyčiai uždarų 
tautų, kaip Kinija, durų atvėrimą. Jis 
paskatino visus ten buvusius moky-
tis mandarinų kalbos, kad galėtume 
pasiūlyti savo įgūdžius padėti Kinijos 
žmonėms.

Man prezidento Kimbolo skati-
nimas buvo tarsi pranašiškas nuro-
dymas. Todėl dar tą patį vakarą 
paklausiau savo žmonos Dancel, kuri 
dabar jau mirusi, ar ji norėtų drauge 
su manimi studijuoti mandarinų kalbą. 
Ji sutiko ir mes sau į pagalbą susira-
dome asmeninį mokytoją. Žinoma, 
labai gerai kalbėti mandarinų kalba 

neišmokome, bet išmokome pakan-
kamai, kad kai kitąmet kaip lankantis 
profesorius (po daugelio visiškai neti-
kėtų įvykių) buvau pakviestas vykti 
į Kiniją mokyti apie atviras širdies 
operacijas, buvau geriau pasiruošęs 
priimti kvietimą.

Persikelkime penkerius metus 
pirmyn į 1985- uosius – vienus metus 
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po to, kai buvau pašauktas į Dvylikos 
Apaštalų Kvorumą. Vieną dieną mane 
skubiai pakvietė vykti į Kiniją atlikti 
atviros širdies operacijos žinomai tos 
šalies operos žvaigždei, Kinijoje laiko-
mai tautos herojumi. Paaiškinau, kad 
mano nuolatinės bažnytinės pareigos 
neleidžia man atvykti, bet Kinijos 
gydytojai maldavo, kad kuo skubiau 
atvykčiau ir atlikčiau gyvybę gelbstin-
čią operaciją.

Šį reikalą aptariau su savo kvorumo 
prezidentu ir Pirmąja Prezidentūra. Jie 
jautė, kad turiu vykti ir atlikti operaci-
ją, ir taip padėti Kinijos žmonėms.

Aš taip ir padariau. Laimei, ta ope-
racija buvo sėkminga! Taip sutapo, 
kad tai buvo paskutinė mano atlikta 
atvira širdies operacija. Tai įvyko 
1985 m. kovo 4 dieną Kinijoje, Dzina-
nio mieste.

Dar kartą persikelkime pirmyn, 
šįkart į 2015 m. spalį. Mudu su Vende 
buvome pakviesti sugrįžti į Šandon-
go universiteto medicinos mokyklą 
Dzinanyje. Mus nustebino, kaip šiltai, 
tarsi senas Kinijos draugas, buvau 
priimtas ir susitikau su chirurgais, 
kuriuos mokiau prieš 35 metus. To 
vizito kulminacija tapo susitikimas su 
tos žymios operos žvaigždės sūnumi 
ir anūku. Visi šie nuostabūs įvykiai 
įvyko dėl vienos priežasties – paklu-
sau pranašo patarimui studijuoti 
mandarinų kalbą!

Pranašai numato ateitį. Jie mato 
rimtus pavojus, kuriuos mūsų kelyje 

paruošė arba paruoš priešininkas. Pra-
našai taip pat mato tų, kurie klausosi 
nusiteikę paklusti, laukiančias didžias 
galimybes ir privilegijas. Žinau – tai 
tiesa! Labai daug kartų tai patyriau.

Viešpats pažadėjo, jog niekada 
neleis, kad pranašas mus nuklaidintų. 
Prezidentas Haroldas B. Ly (1899–
1973) pareiškė: „Jums gali nepatikti, 
ką pasakys Bažnyčios įgaliotiniai. 
Tai gali prieštarauti jūsų politinėms 

pažiūroms. Tai gali prieštarauti jūsų 
socialinėms pažiūroms. Tai tam tikru 
būdu gali trukdyti jūsų socialiniam 
gyvenimui. Bet jei klausysitės šių 
dalykų taip, lyg juos kalbėtų pats 
Viešpats, kantriai ir tikėdami, jums 
pažadėta, kad „pragaro vartai jūsų 
nenugalės; ir Viešpats Dievas išsklai-
dys tamsos galias prieš jus ir supur-
tys dangus jūsų labui ir savo vardo 
šlovei“ (DS 21:6)“ 2.

Galbūt ne visada suprasite kiekvie-
ną dabartinio pranašo pareiškimą. Bet 
kai žinote, kad pranašas yra pranašas, 

galite nuolankiai ir tikėdami kreiptis į 
Viešpatį ir prašyti asmeninio liudijimo 
dėl visko, ką yra pareiškęs pranašas.

Maždaug 40 m. pr. Kr. daugybė 
nefitų prisijungė prie Bažnyčios ir 
Bažnyčia klestėjo. Bet pradėjo plisti 
slaptos sąjungos, o daugelis jų klas-
tingų vadovų slapstėsi tarp žmonių ir 
juos buvo sunku surasti. Kai žmonės 
darėsi vis išdidesni, daugelis nefitų 
ėmė gyventi „išjuokdami tai, kas šven-
ta, neigdami pranašystės ir apreiškimo 
dvasią“ (Helamano 4:12).

Tie patys pavojai šiandien gre-
sia ir mums. Liūdna realybė yra tai, 
kad visuomenėje slepiasi „Šėtono 
tarn[ai]“ (DS 10:5). Todėl apdairiai 
rinkitės, kieno patarimų klausote 
(žr. Helamano 12:23).

Mano mylimi broliai ir seserys, jūs 
gimėte būti tikra tūkstantmečio karta. 
Esate „išrinktoji giminė“ (1 Petro 2:9), 
paskirta Dievo atlikti nuostabų darbą 
– padėti šio pasaulio žmonėms pasi-
ruošti Antrajam Viešpaties atėjimui! ◼
Iš pasaulinės dvasinės valandėlės jauniems suau-
gusiesiems „Becoming True Millennials“, 2016 m. 
sausio 10 d. transliuotos iš Brigamo Jango uni-
versiteto Havajų skyriaus. Visą kalbą anglų kalba 
galite rasti devotionals. lds. org.

IŠNAŠOS
 1. 1847 metų vasarį, praėjus beveik trejiems 

metams po pranašo Džozefo Smito nužudy-
mo, jis pasirodė Brigamui Jangui ir perdavė 
tokią žinią: „Pasakyk žmonėms, kad būtų 
nuolankūs ir tikintys, ir tvirtai laikytųsi 
Viešpaties Dvasios, kuri juos ves teisingai. 
Būkite atidūs ir nenusigręžkite nuo ramaus 
tylaus balso – jis mokys [jus, ką] daryti ir kur 
eiti“ (žr. Bažnyčios prezidentų mokymai. 
Džozefas Smitas [2010], p. 95).

 2. Teachings of Presidents of the Church: 
Harold B. Lee (2000), 84–85.

Kai žinote, kad pranašas 
yra pranašas, galite nuo-
lankiai ir tikėdami kreip-

tis į Viešpatį ir prašyti 
asmeninio liudijimo dėl 
visko, ką yra pareiškęs 

pranašas.
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Deividas A. Edvardsas
Bažnyčios žurnalai

Įsivaizduokite vieną namuose 
alkstantį vaikiną (tikrai sunku, 
bet tiesiog pabandykite įsivaiz-

duoti). Dabar įsivaizduokite, kad jis 
nusprendžia pats pasigaminti skrudin-
tą sumuštinį su sūriu.1 Įsivaizduokite, 
kad jo tėvai niekada to nemokė ir kad 
jis niekada įdėmiai nestebėjo, kaip tas 
sumuštinis gaminamas.

Tačiau sakykime, kad šis vaikinas 
tinkamai išsirenka produktus: duoną, 
sūrį, duonos puseles patepa sviestu 
(ir dėl to, kad jis labai sumanus, vidinę 
sumuštinio dalį patepa majonezu). 
Tada jis išsitraukia keptuvę ir padeda 
ją ant viryklės. (Mes taip pat įsivaiz-
duojame, kad jis neturi tam skirtos 
skrudintuvės ar kokio kito prietaiso 
šiam gardėsiui gaminti.)

Dabar įsivaizduokite, kad jam šmės-
teli mintis, į kurią tiek daug žmonių 
neįsiklausė (arba nebuvo išmintingi), 
kad padidinus ugnį, sumuštinis grei-
čiau iškeps.

Įsivaizduokite, kas nutinka. (O gal 
jums net nereikia įsivaizduoti?)

Jis iškeps arba tobulai traškią, rusvai 
auksinės spalvos duoną, arba tobulai 

FO
NO

 N
UO

TR
AU

KA
: G

ILE
68

/IS
TO

CK
/T

HI
NK

ST
O

CK

tamprų išsilydžiusį sūrį, tačiau tikrai ne 
abu. Tikriausiai jo sumuštinio duona 
atrodys ir bus kaip lavos akmuo, sūris 
nevisiškai išsilydys, o to žmonės nori 
kaip nebaigtų pasakoti pasakų.

Jo klaida, kaip jau numanote, buvo 
neišmanymas (kas atleistina) ir nekant-
rumas (kas, nors ir suprantama, tačiau 
ne taip atleistina). Jei jis kitą kartą 
pakartotų klaidą, tai būtų dar mažiau 
atleistina, nes nebūtų priskirta neišma-
nymui, o būtų nekantrumo rezultatas.

Kad sumuštinis tobulai iškeptų, 
reikėtų atrasti vidutinės temperatūros 
stebuklą.

VIDUTINYBĖ  
NĖRA NUOBODYBĖ

Vidutinis viryklės nustatymas 
geriausiai tinka skrudintam sumušti-
niui su sūriu ir daugeliui kitų patie-
kalų, nes taip patiekalai tinkamai 
paruošiami ir neperkepa. Vienintelis 
tokio ruošimo trūkumas yra tas, kad 
trunka daug ilgiau ir reikalauja dėme-
sio ir kantrybės.

Viešpats yra pasakęs: „Kantriai tęs-
kite, kol būsite ištobulinti“ (DS 67:13). 

Jis kalba apie tobulumą, kuris neapsi-
riboja tobulai paskrudinto sumuštinio 
su sūriu gamyba, Jis nori, kad būtume 
panašesni į Jį. Jėzus Kristus yra žymiau-
sias kantrybės pavyzdys. Tam tikra 
prasme sekti Jo pavyzdžiu reiškia pra-
plėsti savo perspektyvą, žvelgti į ateitį 
ir regėti atlygį, gaunamą už savikont-
rolę, tikėjimą, paklusnumą, pastovias ir 
nuoseklias pastangas, ištvermę ir meilę, 
kitais žodžiais tariant, už kantrybę.

Kantrybės apibrėžime minimas lau-
kimas gali atrodyti nuobodus, tačiau 
kaip prezidentas Dyteris F. Uchtdorfas, 
antrasis patarėjas Pirmojoje Preziden-
tūroje, mus mokė, tai daug daugiau 
nei laukimas: „Kantrybė – tai aktyvus 
laukimas ir ištvėrimas. Tai reiškia 
toliau daryti, kas pradėta, ir daryti visa, 
ką galime, – dėti pastangas, turėti vil-
ties ir vadovautis tikėjimu, tvirtai kęsti 
sunkumus, netgi kai mūsų širdžių troš-
kimai vėluoja išsipildyti. Kantrybė yra 
ne vien ištverti, bet ištverti gerai!“ 2

Tai nereiškia, kad įdėsime sūrio 
sumuštinį į keptuvę ir jį pamiršime, 
tai reiškia, kad stebėsime ir apversime 
tinkamu metu.

Vidutinės temperatūros  

stebuklas

IŠNAŠOS
 1. Akivaizdu, kad šis vaikinas yra amerikietis. 

Tačiau jis gali būti ir iš kur nors kitur, pirmą 

kartą gaminantis lietinius, bulvinius blynus, 
mėsos kukulius, blynelius, tortilijas ar ryžius. 
Principas išlieka tas pats.

 2. Dyteris F. Uchtdorfas, „Kantriai tęskite“, 
2010 m. balandžio visuotinės konferencijos 
medžiaga.
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Tai nereiškia, kad ištversite moks-
lus, seminariją ar bažnyčios susi-
rinkimus; tai reiškia, kad aktyviai 
mokysitės arba garbinsite.

Tai nėra paprasčiausias laukimas, 
kad jums būtų suteiktas liudijimas 
apie Mormono Knygą vien dėl to, 
kad to paprašėte, tai skaitymas, stu-
dijavimas, apmąstymas, 

meldimasis ir gyvenimas pagal tos 
knygos mokymus.

Tai nereiškia, kad sėdėsite it 
amo netekę tuo metu, kai draugai 
tyčiojasi iš jūsų religijos, greičiau jūs 
melsitės už juos ir trokšite, kad jie 
patirtų širdies permainą, ir imsite 

daryti viską, kas jūsų galioje, kad tai 
įgyvendintumėte.

Tai nėra paprasčiausias šešioliktojo 
gimtadienio laukimas, kad galėtumėte 
pradėti eiti į pasimatymus, greičiau 
tai mokymasis pamilti paklusnumą 
ir bandymas suvokti, kaip būsite 
palaiminti dėl to, kad sekate pranašo 
patarimu.

Ar norite to jau dabar, ar norite, 

kad būtų tinkamai paruošta?

SEKMADIENINĖS PAMOKOSŠio mėnesio temaTapti panašesniam  į Kristų
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tapti panašiems į Jėzų Kristų, pakvies 
Šventosios Dvasios įtaką ir galiausiai 
atves jus į amžinąjį gyvenimą.

Pastebėję, kas priverčia jus prarasti 
kantrybę, prisiminkite tą skrudintą 
sumuštinį su sūriu (arba kitą jums 
žinomą patiekalą) ir ką aukojate 
leisdami nekantrumui užvaldyti jūsų 
veiksmus. Jei dažnai pasiduodate 
nekantrumui, sveiki atvykę į mūsų 
gretas. Galite atgailauti ir iš naujo 
stengtis sekti Jėzaus Kristaus pavyz-
džiu ir mokymais. Nors reikės pasi-
gaminti daugiau nei vieną skrudintą 
sumuštinį su sūriu, niekada nebus 
per vėlu sužinoti apie tobulumą, 
pasiekiamą per kantrybę. ◼

PIRMYN!
„Laukti Viešpaties reiškia pasėti 
tikėjimo sėklą ir puoselėti ją su 
„didžiu stropumu ir kantrybe“ 
[Almos 32:41]. …

Laukti Viešpaties reiškia „tvirtai 
stovėti“ [Almos 45:17] ir su tikėjimu 
„veržtis pirmyn, [turint] tobulą vilties 
skaistumą“ [2 Nefio 31:20].“

Vyresnysis Robertas D. Heilsas iš Dvylikos 
Apaštalų Kvorumo, „Viešpaties belaukiant: 
tebūnie Tavo valia“, 2011 m. spalio visuotinės 
konferencijos medžiaga.

PRISIJUNKITE  
PRIE POKALBIO

SEKMADIENIO APMĄSTYMAI
• Kokie dabartiniai išbandymai arba 

kasdienės situacijos verčia jus 
prarasti kantrybę?

• Kaip visose šiose situacijose galite 
būti kantresni?

TAI, KĄ GALĖTUMĖTE 
PADARYTI
• Išstudijuokite Raštų eilutes, pateik-

tas Raštų rodyklės skyrelyje apie 
kantrybę.

• Su šeima arba bažnyčioje galite 
aptarti savo tikslus: ką konkrečiai 
darysite, kad būtumėte kantresni.

SUMAŽINKITE 
TEMPERATŪRĄ

Kantrybė ir susivaldymas, arba 
savikontrolė, yra „Dvasios vaisiai“ 
(žr. Galatams 5:22–23). Nors būna 
neatidėliotinų reikalų, kai reikia bemat 
veikti arba atsakyti (kaip yra tam tikri 
patiekalai, kuriems gaminti reikia 
aukštos temperatūros), turėtumėte 
jausti, kaip stiprėja jūsų kantrybė ir 
savikontrolė. Jei jaučiate, kad taip ir 
vyksta, tai yra ženklas, kad Dvasia 
veikia jūsų gyvenime.

Vidutinės temperatūros stebuklas 
gali garantuoti jums tobulai pagamintą 
skrudintą sumuštinį su sūriu, mėsos 
paplotėlius mėsainiams, kurie neatro-
dys kaip ledo ritulio ritulys rožiniu vidu-
riu, skrudintas, o ne angliukais virtusias 
bulvytes, ryžius, kurie bus minkšti ir 
purūs, o ne kieti ir guminiai. Ištvermė 
jūsų gyvenime subręs darbu (žr. Jokūbo 
1:4), padės jums veržtis pirmyn siekiant 

PASIŽIŪRĖKITE  
VAIZDO SIUŽETĄ
Pasižiūrėkite Dyterio F. Uchtdorfo 
paaiškinimą, ką bendro kantrybė  
turi su zefyrais lds. org/ go/ 101656.
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GALIA  

IŠTVERTI
Džesika Turner  
(užrašė Lynė Krendal)
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„Brangioji, – pasakė jis, – ar žinai, 
kur esame?“

„Ligoninėje“, – atsakiau.
„Ar žinai, kas nutiko?“
„Patekome į automobilio avariją.“
„Ar kas nors tau sakė ką nors apie 

kitus šeimos narius?“
Padariau pauzę ir pasakiau ne.
Jis pasakė, kad visi būsime sveiki, 

išskyrus mamą. Ji neišgyveno.
Tikėjausi iš karto pajusti nesuval-

domą liūdesį, bet nepajutau. Pradinėje 
šoko stadijoje kažkodėl, dėl neži-
nomos priežasties jaučiau ramybę, 
švelnų jausmą, sakantį, kad galiu pasi-
kliauti Dievu ir viskas bus gerai.

Gulėdama ligoninėje, prisiminiau 
Martins Kouvą, vieną Vajominge esan-
čią istorinę Bažnyčios vietą, kurioje 
lankėmės dvi dienas prieš avariją. Ten 
nuo bado ir kaustančio sniego mirė 
daug pionierių. Pamenu, kad žiūrėjau 
į virš kapų supiltas akmenų krūveles 
ir galvojau, kiek tikėjimo prireikė liku-
siems pionieriams imtis rankinių veži-
mėlių ir tęsti kelionę. Ta istorija man 
paliko įspūdį. Galvodama apie tai, kas 

Likus maždaug mėnesiui iki mano 
šešioliktojo gimtadienio mūsų 
šeima išvyko į kelionę automo-

biliu per Jungtines Valstijas norėdama 
aplankyti keletą Bažnyčios istorinių 
vietų. Mielai sutikau praleisti daug lai-
ko automobilyje, nes su šeima visada 
buvo smagu. Pamenu, kaip įlipau į 
automobilį kitą dieną po to, kai apsi-
lankėme Vinter Kvoterse, Nebraskos 
valstijoje. Beprotiškai lijo. Atsisėdau 
automobilio gale, pasiėmiau antklodę 
ir susirangiau, pasirengusi klausytis 
lietaus, kol užmigsiu.

Kitas dalykas, ką pamenu, – tarsi 
nekontroliuojamai sukčiausi. Vėliau 
sužinojau, kad mūsų automobilis 
nuslydo šlapiu keliu ir po viaduku 
rėžėsi į cementinį užtvarą. Miglotai 
pamenu, kaip kažkas man sako, 
kad susilaužiau koją ir esu vežama 
operuoti.

Netrukus po to, kai ligoninėje 
ilsėjausi po operacijos, į palatą užėjo 
tėtis. Jis atsisėdo prie manęs ant lovos 
ir paėmė mano ranką. Kažkokiu būdu 
pajutau, kad jau žinau, ką jis pasakys.
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IŠTVERTI
įvyko, žinojau, jog pionieriai ištvėrė ir aš 
taip pat turėsiu ištverti, kad jaunų šeimos 
narių akyse likčiau stipri.

Tas pirmasis ramybės jausmas išliko dar 
pusantros savaitės. Liepos ketvirtąją sėdėjau 
vežimėlyje ir per ligoninės langą stebėjau 
fejerverkus, kai staiga man toptelėjo – 
mano mamos nebėra. Jos nebus per mano 
mokyklos išleistuves. Jos nebus, kai šven-
tykloje gausiu endaumentą. Jos nebus per 
mano sutuoktuves. Jos nebėra.

Štai tada pasidarė tikrai sunku. Baisiai 
skaudėjo koją, neturėjau apetito. Žiūrėjau 
televizorių nieko jame nematydama arba 
tiesiog miegojau. Mano šeima nerimavo dėl 
manęs, nes verkiau nedaug.

Ašaromis apsipyliau, kai pagaliau sugrį-
žome į tuščius namus Oregone. Staiga man 
teko perimti dalį mamos pareigų ir jaunesnie-
ji šeimos nariai ieškojo mano paguodos. Dėl 
jų stengiausi būti stipri, bet tai buvo nelengva.

Buvo sunku sugrįžti į mokyklą. Visi 
buvo girdėję apie avariją, o jei nebuvo, 
tai sužinojo, kai mokytojai mane 
pristatė kaip tą į avariją 
patekusią merginą. 
Jaučiausi atskirta.

Man reikėjo  

išsigydyti lūžusią koją  

ir sudužusią širdį.  

Man padėjo viltis.
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Ypač sunku buvo, kai, praėjus 
devyniems mėnesiams po mamos mir-
ties, mano tėtis vėl susituokė. Žinojau, 
kad pamotė bus gera mūsų šeimai ir 
kad mums jos reikia, bet prisitaikyti 
buvo sunku.

Laimei, tuo metu ne viskas buvo 
beviltiška. Jaučiau stiprią savo Dan-
giškojo Tėvo, šeimos narių ir Bažny-
čios vadovų meilę. Paprasti tikėjimą 
stiprinantys darbai po avarijos man 
padėjo judėti pirmyn. Kasdien, prieš 
eidama miegoti, savo kambarėlyje 
valandą skaitydavau Raštus, mel-
džiausi ir rašiau dienoraštį. Būdama 
viena kambarėlyje neturėjau kitiems 
vaikams rodyti, kad esu stipri. Galėjau 
verkti kiek tik panorėjusi ir išlieti savo 
širdį Dievui. Papasakojau Jam tiksliai, 
ką jaučiau ir kaip man trūko mamos. 
Žinau, kad Jis išgirdo mane, nes daž-
nai jaučiau jo švelnią malonę. Ta vieta 
kambarėlyje tapo man šventa vieta.

Tie paprasti darbai man padėjo 
išlaikyti ryšį su Dievu ir neatstumti 
Jo pasinėrus į priešiškumą. Į avariją 
nežiūrėjau kaip į Dievo būdą įskau-
dinti mane. Jaučiausi turinti daugiau 
jėgų būti kantri, paklusti Jo valiai ir 
judėdama pirmyn išgyventi sunkias 
dienas. Kai kurios dienos buvo tikrai 
sunkios.

Po antros tėčio santuokos kitiems 
vaikams šeimoje norėjau parodyti 
gerą pavyzdį. Tikrai nenorėjau 
pamotei būti priešiška, todėl toliau 
pasiklioviau Dievu. Viena knyge-
lėje „Asmeninis tobulėjimas“ duota 
užduotis buvo skirta gyvenimui 
namuose gerinti dvi savaites stip-
rinant santykius su šeimos nariais. 
Paprastai tariant, jos tikslas buvo 
padėti man tapti panašesnei 
į Kristų ir savo elgesiu rodyti 
meilę. Nusprendžiau išmė-
ginti tai, pasirinkdama tar-
nauti savo pamotei.

Mūsų šeimoms susi-
jungus, reikdavo plauti 
daug indų. Nuo to aš ir pra-
dėjau. Tarnaudama jai tas dvi savai-
tes pajutau, kad galiu pamilti savo 
pamotę ir tapti kantri, nors ta situacija 
galbūt man ir nepatiko. Paprastas 
dėmesio sutelkimas į tarnavimą jai 
man padėjo išgyventi sunkias akimir-
kas, nes jaučiau, kad Dvasia buvo  
su manimi.

Vis dar nesuprantu, kodėl mano 
šeima patyrė avariją, ir vis dar kartais 
būna sunku. Bet taip pat, kaip pio-
nieriai, aš pasiklioviau Dievu ir gavau 
galią ištverti. ◼
Autorė gyvena Jutos valst., JAV.

PAKYLĖKITE SAVO ŠIRDĮ

„Galbūt jaučiate, kad jūsų gyvenimas 
sugriautas. … Galbūt bijote, pykstate, 
sielvartaujate, ar jus kamuoja dve-
jonės. Bet kaip Gerasis Ganytojas 
suranda savo paklydusias avis, taip 
Jis ras ir jus, jei tik širdimi šauksitės 
pasaulio Gelbėtojo.

Jis išgelbės jus.
Jis pakels ir užsidės jus ant pečių.
Jis parneš jus namo.“

Prezidentas Dyteris F. Uchtdorfas, antrasis 
patarėjas Pirmojoje Prezidentūroje, „Jis užsidės 
jus ant pečių ir parneš namo“, 2016 m. balandžio 
visuotinės konferencijos medžiaga.
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Jėzus pasiekė tobulą vienybę su 
Tėvu tiek kūnu, tiek ir dvasia 
pasiduodamas Tėvo valiai. Kalbė-

damas apie savo Tėvą, Jėzus pasakė: 
„Visuomet darau, kas jam patinka“ 
( Jono 8:29). Pagal Tėvo valią, „Sūnaus 
valiai pasidavus Tėvo valiai“ (Mozijo 
15:7), Jėzus pasidavė netgi mirčiai. Jo 
susitelkimas į Tėvą yra viena iš esmi-
nių priežasčių, kodėl Jėzaus tarnystė 
buvo tokia aiški ir galinga. Jame nebu-
vo blaškančio neryžtingumo.

Taip pat ir jūs bei aš galime 
padaryti Kristų savo gyve-
nimo centru ir tapti su Juo 
viena, kaip Jis su Tėvu yra viena 
(žr. Jono 17:20–23). Pradėti galime 
viską pašalindami iš savo gyveni-
mo, o tada vėl viską sudėliodami 
prioriteto tvarka su Kristumi centre. 
Pirmiausia turėtume teikti pirmenybę 
tiems dalykams, kurie pade-
da visuomet Jį atminti: dažnai 
maldai, Raštų studijavimui ir apmąs-
tymams, atidžiam apaštalų mokymų 

KAIP  
KRISTŲ PADARYTI  
SAVO GYVENIMO CENTRU

Vyresnysis D. Todas 
Kristofersonas
Iš Dvylikos Apaštalų 
Kvorumo

B A Ž N Y Č I O S  V A D O V Ų  A T S A K Y M A I

KAIP JŪS TAI PRITAIKĖTE?

Kartu su šeima patyrėme keletą sunkių 
išbandymų ir dabar šeimoje nėra 
turinčiojo kunigystę. Užklupti sunkumų 
mes klaupiamės ant kelių ir meldžia-
mės. Esu dėkinga, kad turiu Raštus 
ir galimybę juos kasdien skaityti. Jie 
išmokė, kad nors mano gyvenimą gali 
paveikti kitų padaryti sprendimai, aš 
vis dar esu labai vertinga. Esu dėkinga 
už žinojimą, jog galiu visada, dieną ir 
naktį, kalbėtis su savo Dangiškuoju 
Tėvu. Tai tikra palaima!

Heilė D., 17 m., Aidahas, JAV

studijavimui, kassavaitiniam pasiruo-
šimui vertai priimti sakramentą, sek-
madieniniam garbinimui ir to, ką apie 
mokinystę išmokstame iš Dvasios ir 
patyrimų, užrašymui bei atsiminimui. 
Jums gali kilti ir kitokių idėjų, tinkan-
čių būtent šiuo jūsų gyvenimo laiko-
tarpiu. Kai tiems dalykams ir savo 
gyvenimo sutelkimui į Kristų 
bus skirta pakankamai laiko 
ir pastangų, galite imtis kitų 
pareigų ir vertingų užsiėmimų 
pagal tai, kiek leis laikas ir galimybės, 
pavyzdžiui, derindami su mokslais, 
atsakomybėmis šeimoje ir karjeros 
siekiais. Tokiu būdu tai, kas svarbiau-
sia, nebus užgožta to, kas pusėtinai 
gera, o mažiau vertingiems dalykams 
bus skiriama mažiau dėmesio arba jie 
visiškai atkris.

Nors galbūt ir nebus lengva, 
galėsime nuolat veržtis pir-
myn tikėdami Viešpačiu. Galiu 
patvirtinti, kad, laikui bėgant, mūsų 
noras ir gebėjimas visada atminti 

Gelbėtoją ir Juo sekti augs. Turėtu-
me kantriai dirbti artėdami link 
to ir visuomet melsti[s] (žr. 
2 Nefio 32:9). ◼

Iš Brigamo Jango universiteto Aidaho  
skyriaus dvasinės valandėlės, vykusios  
2009 m. sausio 27 d.



Rozmari Tekerėj

ir sek paskui Mane“) pamokas galima rasti LDS. org svetai-
nėje ir Evangelijos bibliotekos programėlėje.

2. Įsitraukite į mokymąsi.
• Skaitykite, kad įgytumėte supratimo. Ne taip 

svarbu, kiek puslapių perskaitote ir kaip sparčiai 
skaitote, kaip svarbu suprasti, ką skaitote. Kai 
kuriuos sakinius gali tekti perskaityti kelis kartus. 
Žodžių, kurių nesuprantate, ieškokite žodynėlyje. 
Pavyzdžiui, ką reiškia žodžiai Evangelijos laiko-
tarpis ? Norėdami sužinoti, galite pasitelkti Raštų 
rodyklę.

• Užduokite klausimus dėl to, ką skaitote. Galbūt gal-
vojate: „Kas vyko Jeruzalėje tuo metu, kai Lehis su 
šeima išvyko? Kodėl žmonės nepaklausė Lehio?“

• Pamėginkite atsakyti į tris tokius klausimus dėl 
bet kurio Evangelijos mokymo: „Kodėl tuo metu 
žmonėms tai buvo svarbu? Kaip tai šiais laikais 
gali būti pritaikyta mums ? Kaip tai gali būti pritai-
kyta man?“

• Ieškokite modelių ir sąsajų. Pavyzdžiui, kokius 
modelius matome skaitydami apie Nefio reakciją į 
suspaudimus? Kuo jo šeimos kelionė per tyrus panaši 
į izraelitų kelionę išvykus iš Egipto?

MOKYMOSI 
RECEPTAS

Išbandykite šiuos keturis būdus, padedančius Dievo žodį  
padaryti nepaprastai gardų jūsų sielai.

Vaikystėje daugybę valandų praleidau virtuvėje ste-
bėdama mamą. Šeimai ji paruošdavo pačius gar-
džiausius patiekalus, duoną, sausainius ir pyragus. 

Vėliau aš pradėjau skaityti receptus, sekti jų nurodymais 
ir gaminti maistą. Man nereikėjo pasikliauti mama – viską 
galėjau padaryti pati.

Kaip ir maisto ruošos, Evangelijos mokomės ir liudijimą 
stipriname veikdami. Po to, kai Lehis papasakojo šeimai 
savo sapną apie gyvybės medį, Nefis pasakė, kad visa tai 
norėjo pats „matyti, girdėti ir žinoti“ (1 Nefio 10:17). Kitaip 
tariant, Nefiui nepakako klausytis savo tėvo liudijimo. Jis 
norėjo sužinoti tai, ką jo tėvas jau žinojo.

Evangelijos mokymosi recepte yra keletas paprastų žings-
nių. Galite vadovautis šiomis keturiomis idėjomis, padėsiančio-
mis studijuoti Evangeliją su šeima, bažnyčioje ar asmeniškai.

1. Ruoškitės mokytis.
Asmenines studijas pradėkite malda. Prašykite, kad 

Dangiškasis Tėvas padėtų jums suprasti, ką skaitote. Užsi-
rašykite vieną ar du klausimus ir ieškokite atsakymų. Kai 
skaitysite, apmąstysite ir melsitės, Šventoji Dvasia paliudys 
tiesą (žr. Moronio 10:5).

Prieš eidami į bažnyčią, pasiruoškite mokytis Evangelijos 
perskaitydami pamokos medžiagą. Come, Follow Me („Ateik 
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• Savo jausmus ir įspūdžius užrašykite dienoraštyje. 
„Kai užsirašinėsite svarbias įkvėptas mintis, dažnai 
jų ateis daugiau. Be to, įgytos žinios ir pažinimas 
bus prieinami visą jūsų gyvenimą“ (Richard G. Scott, 
“To Acquire Knowledge and the Strength to Use It 
Wisely,” Liahona, Aug. 2002, 12, 14). Svarbu užsirašy-
ti, ką tos idėjos reiškia jūsų gyvenime.

• Nupieškite. Kitas būdas užfiksuoti tai, ką išmokote, 
yra piešimas. Kartą, kai pas draugę lankiausi per šei-
mos namų vakarą, jos senelė papasakojo istorijas apie 
tikėjimą ir maldą iš savo gyvenimo. Prieš prasidedant 
pamokai mano draugė savo mažesniems vaikams 
davė popieriaus ir kreidutes, kad kai jų prosenelė 
kalbės, jie galėtų piešti istorijas. Piešimas padėjo jiems 
sutelkti dėmesį ir jie netgi klausinėjo, pasitikslindami 
istorijų detales.

3. Kasdien studijuokite Evangeliją  
ir pagal ją gyvenkite.

Mokymasis reikalauja pastangų. Turime atverti savo 
širdis supratimui (žr. Mozijo 12:27). Vyresnysis M. Raselas 
Balardas iš Dvylikos Apaštalų Kvorumo patarė mums 
„paskirti laiką ir vietą kasdieniam Raštų studijavimui, net 
jei tai truks vos kelias minutes“ (“When Shall These Things 
Be?” Ensign, Dec. 1996, 60). Kai reguliariai studijuojame, 
mokytis tampa lengviau. Pavyzdžiui, aš išsiaiškinau, kad kai 
iš tiesų Mormono Knygoje skaitau skyrius su Izaijo žodžiais 
(ir jų nepraverčiu), pradedu suprasti jų reikšmę.

Mokantis Evangelijos nepakanka intelektualaus žinoji-
mo. Taip pat turime tai, ką išmokome, pritaikyti gyvenime. 
Kai veikiame vadovaudamiesi tiesa, Šventoji Dvasia mums 
ją patvirtina ir mūsų liudijimas stiprėja. Kai nuolat gyvena-
me vadovaudamiesi ta tiesa, pradedame keistis atsiversda-
mi į Jėzų Kristų.

4. Dalykitės tuo, ko išmokote.
Kai kitiems savo žodžiais perpasakojame Evangelijos 

principą, tai padeda mums tą principą įsiminti ir jausti 
mūsų liudijimus stiprinančią Dvasią. Dažnai šeimos namų 
vakaras puikiai tinka tokiam dalijimuisi. Dalytis galite 
mokykloje kalbėdamiesi su draugais arba per vakarienę 
bendraudami su šeimos nariais.

Mums pažadėta, kad kai žengiame tuos keturis papras-
tus žingsnius ir stropiai stengiamės pažinti Gelbėtoją, 
„Dievo slėpiniai bus atskleisti [mums] Šventosios Dvasios 
galia“ (1 Nefio 10:19). ◼
Autorė gyvena Jutos valst., JAV.

KETURI DALYKAI,  
KURIŲ MUMS REIKIA
„Mums su jumis nereikia sudėtingų 
pagalbinių studijavimo priemonių ir 
nuolatinio pasikliovimo kitų dvasinėmis 
žiniomis. Mums tereikia nuoširdaus 
troškimo mokytis, Šventosios Dvasios 
bendrystės, Šventųjų Raštų ir aktyvaus 
smalsaus proto.“
Vyresnysis Deividas A. Bednaris iš Dvylikos Apaštalų 
Kvorumo, „A Reservoir of Living Water“ (Bažnyčios 
švietimo sistemos dvasinė valandėlė jauniems suaugu-
siesiems, 2007 m. vasario 4 d.), 3, si.lds.org.
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„Kai kurie žmonės man 
sako, kad jei noriu stiprėti, 
turiu turėti tokį draugą, 
kuris negyvena pagal tokius 
pačius standartus, kaip 
gyvenu aš. Ar tai tiesa?“

I lgainiui jūsų standartų stiprinimas kyla iš Jėzaus Kristaus 
Evangelijos pažinimo ir gyvenimo pagal ją, o draugai arba 
padeda, arba trukdo tai daryti. Draugai jums daro didelę įta-
ką – formuoja jūsų mąstymą, poelgius ir net tai, kuo tampate. 
Jaunimo stiprybės vardan siūloma: „Pasirinkite tokius drau-

gus, kurie laikosi tokių pačių vertybių kaip ir jūs, kad galėtumėte 
stiprinti vieni kitus ir skatinti laikytis aukštų standartų“ ([2011], 
p. 16). Tokie draugai padeda gyventi pagal Jėzaus Kristaus 
Evangeliją, laikytis standartų ir tapti geresniu žmogumi.

Tačiau ne visi jūsų pažįstami laikosi panašių standartų arba 
yra Bažnyčios nariai. Svarbu, kad būtume draugiški visiems ir su 
jais elgtumės taip, kaip tai darytų Gelbėtojas, meiliai ir maloniai. 
Gyvendami pagal iškeltus standartus galite būti „tikintiesiems 
pavyzdys žodžiu, elgesiu, meile, tikėjimu, skaistumu“ (1 Timotie-
jui 4:12). Matydami jūsų pavyzdį jie pamatys, kaip esate laimina-
mi dėl to, kad gyvenate pagal aukštus standartus, ir taip galėsite 
paraginti juos pasekti jūsų pavyzdžiu.

Rinkdamiesi draugus ir stengdamiesi tvirčiau laikytis iškeltų 
standartų, siekite Šventosios Dvasios vedimo – drąsiai pakluskite 
Jos įkvėpimui.

Tikri draugai
Pirmaisiais viduri-
nės mokyklos metais 
nerimavau, kad nesu-
gebėsiu rasti draugų, 

kurie gerbtų mano standartus. Netru-
kus susidraugavau su bendraklasiu, 
kuriam pasakiau, kad esu mormonė. 
Jis mane apie tai paklausinėjo, todėl 
įteikiau jam knygelę Jaunimo stiprybės 
vardan. Nuo tos dienos jis liovėsi kei-
kęsis prie manęs. Jei jūsų draugai yra 
tikri draugai, jie gerbs jūsų sprendimus 
ir padės laikytis standartų.
Kandela M. 13 m., Buenos Airės, Argentina

Sekite pranašų 
patarimu
Kartais sunku atsispir-
ti pagundai, jei laiką 
leidžiame su draugais, 

priimančiais prastus sprendimus arba 
mėginančiais mus įtikinti taip pat 
priimti blogus sprendimus. Pranašai 
knygelėje Jaunimo stiprybės vardan 
mums sako, kad draugai „paveiks jūsų 
mintis bei elgesį ir netgi gali nulemti 
tai, kokiu žmogumi tapsite“ ([2011], 
p. 16). Manau, kad turėtume draugau-
ti su tokiais žmonėmis, kurie gerbia 
mūsų standartus ir gal net suinteresuo-
ti juos palaikyti.
Kalvinas V., 16 m., Arizonos valst., JAV

Atminkite savo standartus
Gali būti, kad draugai, kurių standartai 
skiriasi, gali susilpninti ir sugriauti jūsų 
standartus. Kai tik pradėjau lankyti 

K L A U S I M A I  I R  A T S A K Y M A I

Atsakymai yra skirti padėti ir apmąstyti, bet nėra oficialus Bažnyčios doktrinos dėstymas.
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naują mokyklą, bandžiau pritapti 
kartodamas tai, ką aplinkiniai saky-
davo. Vos nepamiršau savo standartų 
bandydamas būti toks kaip visi. Dabar 
suvokiu, kad norint sustiprinti savo 
standartus, mums reikia draugų, kurie 
juos palaikytų ir jais vadovautųsi. Esu 
dėkingas, kad galiausiai radau tokius 
draugus, nes jie man primena apie 
mano standartus.
Loganas Dž., 15 m., Jutos valst., JAV

Nenužeminkite  
savo standartų
Draugai, kurių standar-
tai skiriasi, nebūtinai 
sustiprina jūsiškius, 

tačiau būdami jų draugu galite paro-
dyti gerą sektiną pavyzdį. Kai draugai 
vadovaujasi tokiais pačiais standartais, 
gali paraginti jus nenužeminti savųjų ir 
padėti rinktis tai, kas teisinga.
Vorenas S., 14 m., Oregono valst., JAV

Gerų draugų 
palaiminimas
Jei jūsų draugai nesiva-
dovauja tokiais pačiais 
standartais, gali būti 

sunku sustiprinti savuosius. Knyge-
lė Jaunimo stiprybės vardan visada 
man padėjo pasirinkti gerus mane 
gerbiančius draugus. Dabar ruošiuosi 
tarnauti misijoje ir žinau, kad žmonių, 
kurie vadovaujasi mano standartais, 
draugija padėjo man būti ištikimai 
Evangelijai.
Neirė M., 19 m., Buenos Airės, Argentina

GERŲ DRAUGŲ ĮTAKA
„Visiems reikia gerų draugų. Draugų 
rate darysite didelę įtaką vienas kito 
mąstymui ir elgesiui. Kai jus su drau-
gais sieja bendros vertybės, galite 
vieni kitus sustiprinti ir padrąsinti. Su 
visais elkitės maloniai ir kilniai. Daug 
Bažnyčiai nepriklausančių žmonių 
į ją atėjo per draugus, pakvietusius 
juos į Bažnyčios veiklas.“
Prezidentas Tomas S. Monsonas, „That We May 
Touch Heaven“, Ensign, Nov. 1990, 46.

BŪSIMO LEIDINIO KL AUSIM AS

Laikykitės  
geležinės lazdos
Turėkite draugų, 
kurie vadovaujasi 
gerais standartais. 

Jums reikia rato draugų, kurie padė-
tų laikytis įsakymų ir motyvuotų jus 
teisiai gyventi. Tvirtai nusitverkite 
geležinės lazdos, vedančios prie 
gyvybės medžio, o ne prie didelio 
ir erdvaus pastato. Jei būsite apsupti 
neteisumo, tai ves jus į pagundas. 
Raskite gerų draugų, kurie skatintų 
jus gyventi pagal Evangeliją.
Anė K., 13 m., Jutos valst., JAV

Melskitės, kad 
rastumėte draugų
Kai mes su šeima per-
sikėlėme į kitą valstiją, 
nuolat meldžiausi, kad 

rasčiau draugų, su kuriais galėčiau 
kalbėtis apie Evangeliją. Melsdamasi 
jaučiau paguodą ir po kelių mėnesių 
susipažinau su keliais nuostabiais 

„Kas, be maldos ir 
Raštų studijavimo, 
labiausiai padeda 
stiprinti mano 
liudijimą?“

Atsakymą ir, jei pageidaujate, didelės raiškos 
nuotrauką iki 2016 m. lapkričio 1 d. pateikite 
tinklalapyje liahona. lds. org arba elektroniniu 
paštu liahona@ ldschurch. org.

Prašome parašyti: 1) vardą ir pavardę, 2) gimimo 
datą, 3) apylinkės arba skyriaus, 4) kuolo arba 
apygardos pavadinimą, 5) sutikimą spausdinti 
jūsų atsakymą ir nuotrauką, jei esate jaunesni 
nei 18 metų, sutikimą paprašykite parašyti savo 
tėvų (tinka jų el. laiškas).

Glaustumo ir aiškumo dėlei jūsų atsakymai  
gali būti redaguojami.

draugais. Galiu pasikliauti jų parama, 
jie padėjo man atrasti dar didesnę 
meilę Evangelijai. Žinau, kad draugai 
yra svarbūs ir gali palengvinti mūsų 
pastangas gyventi pagal Evangeliją.
Sara P., 16 m., Rio de Žaneiras, Brazilija
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Džiulija Ventura
Paremta tikra istorija

„Šeimą čia žemėje turiu. Ji man 
tokia gera“ (Vaikiškų dainelių  
knyga, p. 98).

„Čiumpam meškeres. Laikas 
žvejoti!“ – tarė tėtis.

Heidenas nusišypsojo ir apsi-
žvalgė. Buvo giedra, aplink dūzgė 
vabzdžiai. Visas ežeras buvo jų 
vienų!

Heidenas nusekė paskui tėtį už 
automobilio ir iš bagažinės iškėlė 
didelę dėžę su žvejybos reikmeni-
mis. Ji buvo sunki, bet Heidenas 
nekreipė į tai dėmesio. Jis galėtų 
nešti ir dukart sunkesnę, kad tik 
galėtų žvejoti su tėčiu.

 Subarškėjo tėčio traukiamos 
meškerės. „Rodos, Denas  
užmigo, – pasakė tėtis, – ar 
pažadinsi jį?“

Heidenas susilaikė neparodęs 
nusivylimo. „Gerai, žinoma.“

Jis jau beveik pamiršo, kad kar-
tu taip pat vyko jo mažasis brolis 
Denas. Denas visad lakstydavo 
aplink ir triukšmaudavo. Jis išbaidys 
visas žuvis!

Heidenas žvilgtelėjo pro pravertą 
langą. „Denai, laikas pabusti.“

Bet Denas kietai miegojo.
Heidenas liovėsi jį žadinęs. Jei 

pasiseks, Denas pramiegos visą 
išvykos laiką.

Jis tyliai nunešė dėžę su reikme-
nimis iki tėčio žvejybos vietos ant 
kranto.

„Štai masalas, sliekai ir visa kita!“
Tėtis paėmė iš jo dėžę su reikme-

nimis. „Gerai, ačiū.“ Tada tėtis pakė-
lė galvą. „Kur tavo brolis?“

Dingęs 
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Heidenas žvilgtelėjo į mašiną. 
Staiga jis susimąstė, kaip pats pasi-
jaustų vienas pabudęs nepažįstamoje 
vietoje. „Negerai“, – nusprendė Hei-
denas. Iš tiesų jis turbūt labai išsigąs-
tų. Denui buvo tik penkeri.

„Sekundę, tėti. Tuoj sugrįšiu.“ 
Bet kai jis žvilgtelėjo į mašiną, Deno 
nebebuvo!

Heidenas nebegirdėjo vabzdžių 
dūzgesio. Rodos, įsiviešpatavo tyla.

„Deno čia nėra!“ – suriko Heidenas.
Atskubėjo tėtis ir greitai patikrino 

mašiną.
„Galbūt jis ieško mūsų, – pasakė 

tėtis, – praėjo vos minutė. Nebus toli 
nuėjęs.“

Heidenas stengėsi būti ramus, 
bet buvo labai sunerimęs. „Ar galiu 
pasimelsti?“

„Manau, kad tai labai gera mintis.“
Heidenas padėkojo Dangiškajam 

Tėvui už savo mažąjį broliuką ir 
paprašė pagalbos tuojau pat rasti 
Deną, kad jis neišsigąstų.

Heidenui baigus melstis, širdį 
slėgęs jausmas dingo.

Tėtis uždėjo ranką Heidenui ant 
peties. „Kur tu eitum, jei būtum 
Denas?“

Heidenas pastebėjo, kad kitoje 
automobilio pusėje durys buvo 
praviros. Turbūt Denas nepamatė 
jų, stovinčių ant kranto. Heidenas 
parodė į šalia nusidriekusį takelį. 
„Turbūt patraukčiau į tą pusę“,  
– pasakė jis.

Jie nuskubėjo takeliu.
Rodės, kiekviena sekundė slin-

ko lėtai ir slėgė. Eidamas Heidenas 

Heidenas nekantravo leistis į žūklę! 
Kad tik Denas nebūtų vykęs drauge …

mintyse meldėsi. Žengę dar kelis 
žingsnius, jie priėjo takelio posūkį 
ir priekyje pastebėjo Deną.

„Denai!“ – sušuko Heidenas.
Denas atsigręžė ir nusišypsojo: 

„Ei, kur buvote dingę?“
Laikas vėl pagreitėjo. Heidenas 

pribėgo prie Deno ir stipriai jį 
apkabino.

„Džiaugiuosi, kad tave radome“,  
– pasakė Heidenas. Mintyse jis 
sukalbėjo trumpą padėkos maldą.

Denas tiesiog šypsojosi. „Kur jūsų 
žuvys?“

„Eime, parodysiu“, – atsakė Hei-
denas. Jis nenustygo iš noro lėkti 
link ežero. „Nagi pažiūrėkim, kas 
pagaus pirmą žuvį. Padėsiu tau ant 
kabliuko užkabinti masalą.“ ◼
Autorė gyvena Džordžijoje, JAV.

žvejys
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Iš „Šventi namai, šventos šventyklos“, 2009 m. balandžio visuotinė konferencija.

Kaip galiu padėti  
savo namus padaryti 
ramia vieta?

A P A Š T A L O  A T S A K Y M A I

Vyresnysis  
Garis E. Styvensonas
Iš Dvylikos Apaštalų 
Kvorumo

Raštus laikykite kambariuose, kur 
jūsų šeima galėtų drauge studijuoti 

ir mokytis.

Namuose pasikabinkite paveikslėlį 
su Jėzumi arba šventykla.

Padėkite namus palaikyti 
švarius ir tvarkingus.

Savo namus galime padaryti tokia 
ramia, šventa vieta, kokia yra 

šventykla.
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MUMS PATINKA ŽVELGTI Į ŠVENTYKLĄ
Piešdama galvojau, kad jeigu laikysiuosi įsakymų, vieną  
dieną galėsiu nuvykti į šventyklą kaip mano tėvai ir būsiu 
užantspauduota drauge su savo amžinąja šeima. Aš myliu  
savo šeimą ir Dangiškąjį Tėvą.
Manolita G., 8 m. (kai piešė piešinį), Čimaltenango, Gvatemala

MŪSŲ PUSLAPIS

Alenas E., 10 m. (kai piešė piešinį),  
San Salvadoras, Salvadoras

Mudviem su jaunesne sesute 
patinka vykti į Merindos 
šventyklą Meksikoje mūsų 
apylinkei paskirtu laiku. Mes 
leidžiame laiką soduose ir 
žaidžiame su kitais vaikais, 
atvykusiais į šventyklą. Aš 
ruošiuosi vieną dieną įžengti 
į šventyklą.
Marta S., 6 m. (kai piešė  
piešinį), Jukatanas, Meksika

Buvo nuostabu drauge su savo šeima nuvykti į šventyklą.  
Mums tenka ilgai (beveik 14 valandų) keliauti į šventyklą.  
Savaitę praleidome gyvendami prie šventyklos. Negaliu sulaukti 
savo 12 gimtadienio, kai galėsiu atlikti krikštus už savo pro-
tėvius. Viena iš mano mėgstamiausių dainelių yra „Norėčiau 
į šventyklą“. Noriu susituokti šventykloje ir turėti amžinąją 
šeimą. Žinau, kad šventykla yra Viešpaties namai.
Chulija K., 11 m. (kai buvo fotografuojama), Gojasas, Brazilija
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T I K Ė J I M Ą  R O D A N T Y S  V A I K A I

Sveiki,  
draugai!

Mano vardas Storė. Aš gyvenau  
Turkmėnistane. Tai šalis centrinėje Azijoje. 

Mėgstu skaityti, piešti ir siūti. Mėgstu su 
tėčiu stebėti žvaigždes. Mano šeima ir  

aš buvome vieninteliai Bažnyčios  
nariai VISOJE šalyje!

Pasakojimas 
apie 

Storę
Džilė Haking
Bažnyčios žurnalai

MALDA DĖL MISĖS
Vieną dieną po didelės audros 
dingo mano draugės katė Misė. 
Visur apieškojome, bet niekaip jos 
negalėjome rasti. Pasakiau, kad 
galime pasimelsti. Mano draugai 
nežinojo, kaip tai daryti, taigi aš 
jiems parodžiau. Mes visi atsiklau-
pėme ir kiekvienas pasimeldė. Tada 
pakilome ir ėmėme vėl ieškoti. Prie 
mūsų pribėgo viena mergaitė ir 
pasakė, kad rado Misę! Buvau lai-
minga, kad su draugais pasidali-
jau Evangelijos dalele.
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MOKOMĖS VIENI 
IŠ KITŲ
Mudvi su sese Sarija 
lankėme mokyklą 
kartu su vaikais iš 
skirtingų šalių. Mums 
patiko mokytis 
vieniems iš kitų ir 
linksmai leisti laiką.

DARBELIAI IR 
LINKSMYBĖS

Kartu su Sarija pasikvie-
tėme draugus pažaisti. 
Piešėme, darėme dar-

belius ir iškylavome. Per 
Kalėdas su kaimynų vai-

kais parodėme vaidinimą.

BAŽNYČIA NAMUOSE
Kadangi buvome vieninteliai 
Bažnyčios nariai, pamaldos vyk-
davo mūsų namuose. Pravesda-
vome sakramentą, dainavimo 
pamokėles, bendravimo valan-
dėles ir Pradinukų organizacijos 
pamokas. Per dainavimo pamo-
kėles grodavau pianinu.

ATSIŲSK MUMS 
SAVO PĖDOS 
ATSPAUDĄ
Kaip tu rodai tikėjimą ir seki 
Jėzumi? Apibrėžk savo pėdą 
ir atsiųsk mums savo istoriją 
ir nuotrauką kartu su tėvelių 
sutikimu jas spausdinti. 
Atsiųsk mums internetu 
svetainėje liahona. lds. org 
(spustelėk „Submit an 
Article“) arba el. paštu 
liahona@ ldschurch. org.
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Mamos pamokosVyresnysis  
Žairas Mazagardis
Iš Septyniasdešimties
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PAKLAUSKITE 
MAMOS AR TĖČIO!
Kas jums labiausiai patinka būnant 
mama ar tėčiu?

Kas sunkiausia?

Kas jus daro laimingą?

Kokia svarbiausia jūsų kasdienybės dalis?

Kaip Evangelija padeda jums būti  
geresniu tėčiu ar mama?

Kaip užbaigiate dieną?

Ko dar galėtumėte paklausti?

Visą dieną būkite savo mamos ar tėčio 
pagalbininkai! Dienoraštyje aprašykite 
arba nupieškite, ko išmokote. Padėkokite 
savo tėvams už viską, ką jie daro.

Vaikystėje, kaskart gavusi pinigų, 
mano mama paimdavo geriau-

sias kupiūras – švariausias ir mažiau-
siai sulankstytas – ir atiduodavo jas 
bažnyčios, kurią tuo metu lankėme, 
dvasininkui. Ji taip elgėsi visą savo 
gyvenimą. Ji sakė: „Tai priklauso 
Dievui.“ Tie žodžiai man įsiminė 
visam laikui. Kai būdamas suaugęs 
pasikrikštijau Pastarųjų Dienų Šven-
tųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčioje, man 
nebuvo sunku mokėti dešimtinę.

Mano mama taip pat mane mokė 
būti sąžiningam, net jei tai reiškė, 
kad bus sunku. Mūsų kaimynas 
augino įvairiausius vaisius ir daržo-
ves. Kartais jo auginamų vaismedžių 
šakos išlįsdavo į mūsų kiemą. Kartą 
nusiskyniau tų vaisių ir nunešiau 
mamai. Pažvelgusi į mane ji tarė: 
„Tai ne mūsų.“ Negalėjau tuo patikė-
ti. Paklausiau: „Ką turi omenyje? Juk 
jie auga mūsų kieme!“ Ji tik pakar-
tojo: „Tai ne mūsų.“ Tada paėmė 
mane už rankos ir nusivedė pas 
kaimyną. Atsiprašėme už tai, kad 

nusiskynėme jo vaisių. Mano mama 
mokė, kad jei ko nors norime, turime 
tai gauti sąžiningu būdu.

Galbūt jūsų tėvai nepriklauso Baž-
nyčiai arba jums ne visuomet priim-
tini jų sprendimai. Tačiau iš jų galite 
mokytis teisingų principų, tokių 
kaip sąžiningumas, atsakomybė, 
savarankiškumas ir darbštumas. Tie 
principai gausiai jus laimins šiame 
gyvenime. ◼



Mormono Knygoje apstu moterų, rodančių mums gerą pavyzdį. Prie savo kolekcijos galėsite pridėti tris 
herojų korteles! Nežinome visų jų vardų, bet vis viena galime mokytis iš jų pavyzdžių. Kaip galite tapti 

panašūs į tas Mormono Knygos moteris?

Mormono Knygos  
herojės moterys
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Sarija gavo liudijimą, kad jos vyras Lehis buvo 
Dievo pranašas. Galite tapti panašūs į Sariją 
įgydami liudijimą ir paliudydami kitiems!

□ Perskaitykite 1 Nefio 5:7–8.

□ Užrašykite savo liudijimą arba paliudykite 
draugui arba šeimos nariui.

□ Įsipareigoju…

Aš galiu gauti liudijimą!

S A R I J A

Ar galite atrasti šias moteris Raštuose? Sukurkite joms herojų 
korteles ir atsiųskite mums nuotrauką!

• 1 Nefio 7:19. Šios moterys parodė drąsą ir palaikė Nefį.  
Kas jos buvo?

• 2 Nefio 5:6. Šios moterys tikėjo Dievu ir sekė Nefiu į tyrus. 
Kas jos buvo?

• Almos 56:47–48. Šios moterys mokė savo vaikus apie  
Dievą. Kas jos buvo?

[Atsakymai: Izmaelio dukra ir žmona, Nefio seserys, jaunųjų karių motinos]

M O R M O N O  K N Y G O S  H E R O J A I

Iškirpkite, perlenkite ir nešiokitės šias įsipareigojimų korteles!



Moriantonas buvo nedoras žmogus. Jis sumušė 
vieną iš savo tarnaičių ir ši nusprendė pasaky-
ti vadui Moroniui apie nedorus Moriantono 
darbus. Galite tapti panašūs į tarnaitę papasa-
kodami apie negerus dalykus!

□ Perskaitykite Almos 50:30–31.

□ Jei kas nors jums grasina arba jei matote, 
kaip ką nors skriaudžia, papasakokite apie 
tai suaugusiajam, kuriuo pasitikite.

□ Įsipareigoju…

Galiu kalbėti!

TA R N A I T Ė

Lamonio žmona patikėjo, kad Amonas buvo 
Dievo pranašas. Galite tapti panašūs į Lamo-
nio žmoną patikėdami šiuolaikiniu pranašu ir 
apaštalais!

□ Perskaitykite Almos 19:2–5, 8–10.

□ Pažiūrėkite prezidento Monsono  
konferencijos kalbą. Ar tikite, kad jis  
yra Dievo pranašas?

□ Įsipareigoju…

Aš galiu patikėti!

K A R A L I E N Ė



76 L i a h o n a

Kelionė į  

pažadėtąją žemę
M O R M O N O  K N Y G O S  I S T O R I J O S
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SŽmonės pastatė baržas be langų. Jaredo brolis baiminosi, 
kad jie negalės kvėpuoti ir matyti. Jėzus pasakė, kad 
laivuose jie turi padaryti skyles orui.

Jaredas ir jo broliai su savo 
šeimomis ir draugais gyveno 
slėnyje. Jėzus Kristus aplankė 
Jaredo brolį. Jis liepė jam pastatyti 
baržas, kad perkeltų savo žmones 
per vandenyną į pažadėtąją žemę.
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Jaredo brolis pamatė, 
kaip Jėzus pirštu palietė 
kiekvieną akmenį. Akmenys 
ėmė ryškiai švytėti. Kadangi 
Jaredo brolis turėjo tiek daug 
tikėjimo, jis pamatė Jėzų!

O kaip jie gavo šviesos? 
Jaredo brolis paruošė 
šešiolika skaidrių akmenų. 
Jis paprašė Jėzų paliesti 
juos savo pirštu, kad jie 
imtų švytėti.
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Dievas pasiuntė stiprius vėjus, kad nuneštų laivus per 
vandenyną. Pasiekę pažadėtąją žemę, jareditai meldėsi 
dėkodami Dievui už Jo apsaugą.

Kai pasikliaujame Dievu ir tikime Jėzumi Kristumi,  
galime būti tokie kaip Jaredo brolis. ◼

Iš Etero 2–3 ir 6 skyrių
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S P A L V I N I M O  P U S L A P I S

Muzika suteikia  
man laimės
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Dieviškas šio darbo organizavimo 
ir vadovų šaukimo genialumas 

akivaizdžiai matomas. Visi visuotiniai 
įgaliotiniai yra savitos asmenybės. 
Kiekvienas vykdydamas savo pareigas 
atsineša solidžią patirtį ir žinias. Kai 
Bažnyčios valdybos tarybose iškyla 
aptartinų klausimų, kiekvienas gali 
išreikšti savo nuomonę. Matant tokią 
darbo eigą įdomu stebėti, kaip Švento-
ji Dvasia veda šiuos vyrus. Iš pradžių 
atrodę menki, tačiau įžvelgiami skirtu-
mai išblanksta ir susilieja į vieningus 
sprendimus. Viešpats sakė: „Mano 
namai yra tvarkos namai“ (žr. DS 
132:8). Tai nuolat matydamas šiame 
darbe patiriu, kaip atsinaujina mano 
tikėjimas. …

Kai kurie reiškia susirūpinimą, jog 
Bažnyčios prezidentu visuomet būna 
pagyvenęs vyriškis. Jiems atsakau: 

„Kokia laimė!“ Šio tūkstantmečio 
darbas buvo pradėtas per pranašą 
Džozefą Smitą. Tuo metu jis buvo jau-
nas ir žvalus, jo protas nebuvo užgož-
tas nūdienos tradicijų. Tai buvo jaunas 
protas, kurį pradėdamas savo darbą 
Viešpats galėjo formuoti nuo pradžios 
it drėgną molį.

Džozefo sekėjas buvo ganėtinai 
jaunas vyras, kai jam teko atsakomybė 
savo žmones per tyrus išvesti į žemę, 
kurioje pradėtų naują gyvenimą.

Bet mūsų doktrinos pagrindai 
dabar yra gerai įtvirtinti, o mes, kaip 
žmonės, esame tvirtai įsikūrę, bent 

DIEVIŠKAS 
VIEŠPATIES 
BAŽNYČIOS 
GENIALUMAS
Dievas audžia Savo gobeleną pagal  
didingą Savo sumanymą.

K O L  S U S I T I K S I M E  V Ė L

iki tol, kai Viešpats nurodys ir vėl 
persikelti. Mums nereikia naujovių. 
Mums reikia pasišventimo laikantis 
Dievo apreikštų principų. Mums 
reikia ištikimybės savo vadovams, 
kuriuos paskyrė Dievas. Prezidentas 
yra pranašas, regėtojas ir apreiškė-
jas. Niekada neliksime be pranašo, 
jei būsime verti jį turėti. Jis neturi 
būti jaunuolis. Buvo ir toliau bus 
jaunesnių vyrų, kurie keliaudami 
po pasaulį atliks tarnystės darbus. 
Jis yra pirmininkaujantis aukštasis 
kunigas, visų šventosios kunigystės 
raktų saugykla ir Dievo apreiškimo 
savo žmonėms balsas.

Liaudies patarlė byloja: „Jaunystė 
darbams. Senatvė išminčiai.“

Mane labai ramina žinojimas, kad 
regimoje ateityje turėsime tokį prezi-
dentą, kuris yra drausmingas ir išsila-
vinęs, išbandytas ir patikrintas, kurio 
atsidavimas šiam darbui ir principin-
gumas dėl šio reikalo sustiprinti per 
tarnystę, kurio tikėjimas subrendęs 
ir kuris per ilgus metus išmoko būti 
arti Dievo. …

Nereikės bijoti ateities, jei tvirtai 
laikysimės apreikštų principų. ◼
Paimta iš „He Slumbers Not, nor Sleeps“, Ensign, 
May 1983, 5–8. Skyryba ir didžiųjų raidžių 
rašyba taisyta. M
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Prezidentas  
Gordonas B. Hinklis 
(1910–2008)



ĮŽVALGOS

Kur semtis drąsos nepasiduoti?

„Galbūt jaučiate, kad jūsų gyvenimas sugriautas. Galbūt nusidėjote. Galbūt bijote, pykstate, sielvartaujate, ar jus kamuoja dvejonės.  
Bet kaip Gerasis Ganytojas suranda savo paklydusias avis, taip Jis ras ir jus, jei tik širdimi šauksitės pasaulio Gelbėtojo. Jis išgelbės jus.  
Jis pakels ir užsidės jus ant pečių. Jis parneš jus namo.“

Prezidentas Dyteris F. Uchtdorfas, antrasis patarėjas Pirmojoje Prezidentūroje, „Jis užsidės jus ant pečių ir parneš namo“, 2016 m. balandžio visuotinės konferencijos medžiaga.



Taip pat šiame numeryje
JAUNIEMS SUAUGUSIESIEMS

JAUNIMUI

VAIKAMS

p. 46

p. 58

p. 72

Būti tikru tūkstantmečio kartos atstovu reiškia 
daug daugiau nei jūsų amžių, tai susiję su pasau-
lio ruošimu Antrajam Jėzaus Kristaus atėjimui.

Būkite  

GALIA  
Sunkiausio mano gyvenimo išbandymo metu 
keletas dalykų padėjo išlaikyti ryšį su Dievu,  
Jo neatstumti ir nesupykti.

Mamos  
pamokos
Savo mamos ir tėčio paklauskite, kas jiems 
patinka atliekant šias pareigas!

tūkstantmečio karta

IŠTVERTI

tikroji  
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