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Kaip naudotis ‰iuo vadovòliu
·iame vadovòlyje pateiktos 35 pamokos, kuriose apÏvelgiami pagrindi-
niai Evangelijos pricipai ir pastar˜j˜ dien˜ ‰vent˜j˜ moter˜ pareigos.
Vadovaujamos Dvasios, vadovòs ir mokytojos turòt˜ suplanuoti ir
i‰dòstyti tas pamokas, kurios atitinka dvasinius, emocinius ir materiali-
nius skyriaus ar apylinkòs nari˜ poreikius.

·is vadovòlis turi bti naudojamas Paramos bendrijos ir Mergin˜
organizacijos nari˜ mokymui visuose padaliniuose, kuriuose dar nòra
vietine kalba i‰leist˜ BaÏnyãios prezident˜ mokymai ir Mergin˜ organiza-
cijos vadovòli˜. Tokiuose padaliniuose ‰io vadovòlio egzemplioriai turi
bti prieinami visoms Paramos bendrijos naròms ir Mergin˜ organiza-
cijos vadovòms bei mokytojoms. Tvarkara‰ãio, kuriame nurodoma,
kada naudoti vadovòlio Pastar˜j˜ Dien˜ ·ventoji moteris A dal∞, o kada
– B dal∞, vietiniai vadovai turi ie‰koti bro‰iroje Informacija kunigystòs ir
pagalbini˜ organizacij˜ vadovams dòl mokymo programos.

BaÏnyãios padaliniuose, kur yra vadovòliai BaÏnyãios prezident˜ mokymai
ir Mergin˜ organizacijos vadovòliai, ‰is vadovòlis turi bti naudojamas:
1) kaip Paramos bendrijos mokymo priemonò pirmàj∞ ir ketvirtàj∞ mòne-
sio sekmadien∞ bei nam˜, ‰eimos ir asmens tobulinimo susirinkimuose;
2) kaip papildoma Mergin˜ organizacijos mokymo priemonò; 3) kaip
vadov˜ paskirta priemonò Paramos bendrijos ketvirtojo sekmadienio
pamokose „Mokymai ms˜ laikams“. Tokiuose padaliniuose ‰io vado-
vòlio egzemplioriai turi bti prieinami Paramos bendrijos, Mergin˜
organizacijos ir Melchizedeko kunigijos vadovams bei mokytojams.
Be to, vadovai gali paskatinti Paramos bendrijos seseris nusipirkti ‰io
vadovòlio egzempliori˜ studijuoti asmeni‰kai ar mokyti ‰eimà
namuose.
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Pasiruo‰imas mokyti
·iame vadovòlyje kiekvienos pamokos skyrelyje „Mokytojos pasiruo‰i-
mas“ pateikiama pagalba mokytojai; klausimai, kuriuos ji galòt˜ pateikti;
pasilymai, kaip ∞traukti klasòs nares; nurodymai, kaip naudotis paveiks-
lais ir lentelòmis. Be aptarimo klausim˜ ir silom˜ metod˜, mokytojos
gali pasirinkti kitus metodus arba bdus, kurie, j˜ manymu, efektyviai
sudomint˜ klasòs nares ir skatint˜ j˜ dalyvavimà bei mokymàsi. Beveik
visose pamokose siloma naudoti lentà; todòl, jeigu ∞manoma, mokytojos
turi pasirpinti lenta ir kreida. Daugelis silom˜ vaizdini˜ priemoni˜
gali bti uÏra‰ytos ar nupie‰tos lentoje. Kiti pasilymai, kaip mokyti, yra
Mokytoj˜ vadovòlyje (34595 156) ir knygoje Teaching, No Greater Call (36123).

Klasòs nares galima paraginti per savait´ studijuoti paskirtà pamokà
ir taip pasiruo‰ti diskusijoms. Taip pat jas reikia paraginti atsine‰ti
‰ventuosius Ra‰tus.

Kaip ∞traukti nares su negalia
Savo Ïemi‰kosios tarnystòs metu Jòzus uÏkopò ∞ kalnà netoli Galilòjos
jros.

„Prie Jo susirinko didÏiulò minia, kuri atsigabeno su savimi rai‰˜,
luo‰˜, akl˜, nebyli˜ ir daugel kitoki˜. Îmonòs suguldò juos prie Jòzaus
koj˜, o Jis i‰gydò juos.

Minia stebòjosi, matydama nebylius kalbanãius, luo‰ius pasveikstan-
ãius, rai‰ius tiesiai vaik‰ãiojanãius ir akluosius reginãius. Ir garbino
Ïmonòs Izraelio Dievà“ (Mato 15:30–31).

Gelbòtojas parodò mums pavyzd∞, uÏjausdamas Ïmones su negalia.
Po prisikòlimo lankydamasis pas nefitus, Jis pasakò:

„·tai, mano vidus pilnas uÏuojautos jums.

Ar yra tarp js˜ ligoni˜? Atveskite juos ãionai. Ar yra luo‰˜ ar akl˜,
ar rai‰˜, ar suÏalot˜, ar raupsuot˜ arba sudÏiuvusi˜, arba kurãi˜ ar
bet kaip varginam˜? Atveskite juos ãionai, ir a‰ juos i‰gydysiu, nes a‰
atjauãiu jus; mano vidus kupinas gailestingumo.“ (3 Nefio 17:6–7.)

Kaip mokytoja BaÏnyãios klasòje, js turite nuostabià progà parodyti
uÏuojautà. Nors mokytojos paprastai nebna apmokytos suteikti profe-
sionalià pagalbà klasòs naròms su negalia, jos turi trok‰ti suprasti ir
∞traukti ‰ias nares ∞ klasòs mokymosi veiklà. Klasòs naròms su protinò-
mis, fizinòmis, emocinòmis ar kitokiomis negaliomis gali prireikti ypa-
tingo dòmesio. ·ie nurodymai padòs jums padòti kiekvienai narei:

■ Stenkitòs suprasti kiekvienos klasòs naròs poreikius bei sugebòjimus.
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■ Prie‰ kviesdamos klasòs nares skaityti, melstis ar kitaip dalyvauti,
papra‰ykite j˜ i‰ anksto. Paklauskite: „Ar js nieko prie‰, jei papra‰y-
ãiau kai kà paskaityti klasòje?“ arba „Ar nesijaustumòte nepatogiai,
jeigu js˜ papra‰yãiau pasimelsti klasòje?“. Jeigu galima, dòl nari˜
speciali˜ poreiki˜ pasitarkite su kunigijos vadovais, gimdytojais ir
‰eimos nariais.

■ Stenkitòs skatinti ir gerinti nari˜ su negalia dalyvavimà ir mokymàsi.

■ UÏtikrinkite, kad kiekviena klasòs narò pagarbiai elgt˜si su kitomis
naròmis.

■ Bkite nuo‰irdi, draugi‰ka ir geranori‰ka. Kiekvienam Dievo vaikui
reikia meilòs ir supratimo.

Kaip mokytoja BaÏnyãioje, prisiminkite, kad kiekviena narò, neÏirint
fizini˜, protini˜, emocini˜ ar socialini˜ jos sugebòjim˜, turi potencialà
augti siekdama i‰auk‰tinimo. Js esate ∞pareigota padòti visoms moky-
tis Evangelijos princip˜ js˜ klasòje. Prisiminkite Gelbòtojo ÏodÏius:
„Kiek kart˜ tai padaròte vienam i‰ ‰it˜ maÏiausi˜j˜ mano broli˜, man
padaròte“ (Mato 25:40).
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Minòdami dutkstantàsias Jòzaus Kristaus 
gimimo metines, liudijame apie neprilygs-
tamo Jo gyvenimo realumà ir nesibaigianãià

didÏiosios apmokanãios Jo aukos galià. Niekas kitas taip
giliai nepaveikò vis˜ Ïemòs Ïmoni˜ – tiek gyvenusi˜, tiek
dar gyvensianãi˜.

Jis buvo Didysis Senojo Testamento Jehova, Naujojo
Mesijas. Vadovaujamas savo Tòvo, Jis sukrò Ïem´. „Visa
per j∞ atsirado, ir be jo neatsirado nieko, kas tik yra atsira-
d´.“ (Jono 1:3.) Nors buvo be nuodòmòs, Jis pasikrik‰tijo,
kad atlikt˜ visa, kas reikalinga teisumui. Jis „vaik‰ãiojo,
darydamas gera“ (Apa‰tal˜ darb˜ 10:38), taãiau buvo nie-
kinamas uÏ tai. Jo Evangelija buvo taikos ir geranori‰kumo
Ïinia. Jis kar‰tai kvietò visus sekti Savo pavyzdÏiu. Jis
vaik‰ãiojo Palestinos keliais, gydydamas ligonius, teikda-
mas regòjimà akliesiems, prikeldamas mirusiuosius. Jis mo-
kò amÏinybòs ties˜: apie ms˜ ikimirtingojo egzistavimo
tikrumà, ms˜ gyvenimo Ïemòje prasm´ ir apie Dievo s-
n˜ bei dukter˜ galimybes bsimajame gyvenime.

Jis ∞steigò sakramentà kaip savo didÏiosios apmokanãios
aukos priminimà. Jis buvo suimtas ir apkaltintas nebtais
dalykais, pripaÏintas kaltu, norint ∞tikti miniai, ir pasmerk-
tas mirti ant Kalvarijos kryÏiaus. Jis atidavò Savo gyvyb´,
kad apmokòt˜ Ïmonijos nuodòmes. Tai buvo didi Jo i‰pir-
ka uÏ visus Ïemòs gyventojus.

I‰kilmingai liudijame, kad Jo gyvenimas, reik‰mingiau-
sias visoje Ïmoni˜ istorijoje, neprasidòjo Betliejuje ir nesi-
baigò Kalvarijoje. Jis buvo Tòvo Pirmagimis, Viengimis
Snus kne, pasaulio I‰pirkòjas.

Jis prisikòlò i‰ kapo, „kaip uÏmigusi˜j˜ pirmagimis“
(1 Korintieãiams 15:20). Kaip prisikòl´s Vie‰pats, Jis ap-
lankò tuos, kuriuos mylòjo gyvenime. Jis taip pat mokò
„kitas avis“ (Jono 10:16) senovòs Amerikoje. ·iais laikais
Jis ir Jo Tòvas pasirodò berniukui DÏozefui Smitui, pradò-
dami seniai paÏadòtà amÏi˜ pilnatvòs Evangelijos laikotar-
p∞ (Ïr. Efezieãiams 1:10).

Apie gyvàj∞ Krist˜ prana‰as DÏozefas ra‰ò: „Jo akys bu-
vo tarsi ugnies liepsna; jo galvos plaukai buvo balti tarsi
tyras sniegas; jo veidas spindòjo skaisãiau uÏ saul´; ir jo
balsas buvo lyg didÏi˜ vanden˜ ‰niok‰timas, btent
Jehovos balsas, sakantis:

A‰ esu pirmasis ir paskutinysis; a‰ esu tas, kuris gyvena,
a‰ esu tas, kuris buvo nuÏudytas; a‰ esu js˜ uÏtaròjas pas
Tòvà.“ (DS 110:3–4.)

Apie J∞ prana‰as taip pat skelbò: „Ir dabar, po daugelio
liudijim˜, pateikt˜ apie j∞, ‰is yra vis˜ paskiausias liudiji-
mas, kur∞ pateikiame apie j∞, – kad jis gyvena!

Nes mes j∞ matòme, btent Dievo de‰inòje; ir mes
girdòjome balsà, liudijant∞, kad jis – Tòvo Viengimis, 

kad juo, per j∞ ir i‰ jo sukuriami ir buvo sukurti pasau-
liai ir j˜ gyventojai – Dievui uÏgim´ sns ir dukros.“
(DS 76:22–24.)

I‰kilmingai skelbiame, kad Ïemòje buvo atkurta Jo
kunigystò ir Jo BaÏnyãia – pastatyta ant apa‰tal˜ ir pra-
na‰˜ pamato, turinti kertiniu akmeniu pat∞ Krist˜ Jòz˜
(Ïr. Efezieãiams 2:20).

Liudijame, kad vienà dienà Jis sugr∞‰ ∞ Ïem´. „Tada
Vie‰paties ‰lovò bus apreik‰ta! Visa Ïmonija drauge jà i‰-
vys“ (Izaijo 40:5). Jis valdys kaip karali˜ Karalius ir vie‰-
paãi˜ Vie‰pats, prie‰ J∞ kiekvienas kelis klaupsis ir
kiekvienas lieÏuvis garbins J∞. Kiekvienas i‰ ms˜ sto-
sime prie‰ J∞, kad btume teisiami pagal savo darbus ir
‰irdies tro‰kimus.

Mes, kaip deramai ∞‰ventinti Jo apa‰talai, liudijame,
kad Jòzus yra gyvasis Kristus, nemirtingas Dievo Snus.
Jis yra didysis karalius Emanuelis, kuris ‰iandien stovi
savo Tòvo de‰inòje. Jis yra pasaulio ‰viesa, gyvybò ir vil-
tis. Jo kelias – tai kelias, vedantis ∞ laim´ ‰iame gyveni-
me ir amÏinàj∞ gyvenimà ateinanãiame pasaulyje.
Dòkojame Dievui uÏ neprilygstamà Jo dievi‰ko Snaus
dovanà.

GYVASIS KRISTUS
APA·TALˆ LIUDIJIMAS

PASTARˆJˆ DIENˆ ·VENTˆJˆ JñZAUS KRISTAUS BAÎNYâIA

PIRMOJI PREZIDENTÌRA DVYLIKOS KVORUMAS

2000 m. sausio 1 d.
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  PASTARŲJŲ DIENŲ ŠVENTŲJŲ JĖZAUS KRISTAUS BAŽNYČIOS 
PIRMOJI PREZIDENTŪRA IR DVYLIKOS APAŠTALŲ TARYBA 

   M ES , Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus 

Bažnyčios Pirmoji prezidentūra ir Dvylikos Apaš-

talų Taryba, iškilmingai pareiškiame, kad santuo-

ka tarp vyro ir moters yra paskirta Dievo ir kad 

šeima yra Kūrėjo plano jo vaikų amžinajam liki-

mui šerdis.

   VISOS ŽMOGIŠKOS ESYBĖS  – vyrai ir moterys – su-

kurti pagal Dievo atvaizdą. Kiekvienas yra myli-

mas dvasinis dangiškųjų tėvų sūnus ar dukra, ir, 

kaip toks, kiekvienas turi dievišką prigimtį ir pa-

skirtį. Lytis yra esminė asmens ikimirtingojo, mir-

tingojo ir būsimo amžinojo savitumo bei paskirties 

charakteristika.

   IKIMIRTINGOJOJE KARALYSTĖJE  dvasiniai sūnūs 

ir dukterys pažinojo ir garbino Dievą kaip savo 

Amžinąjį Tėvą ir priėmė jo planą, kurio dėka jo 

vaikai gali gauti fi zinį kūną ir įgyti žemiškos pa-

tirties, kad galėtų tobulėti ir galų gale realizuoti 

savo, kaip amžinojo gyvenimo paveldėtojų, die-

viškąją paskirtį. Dievo laimės planas sudaro są-

lygas šeimos tarpusavio santykiams anapus kapo 

ribos tęstis amžinai. Šventose šventyklose vykdo-

mos šventos apeigos ir sudaromos sandoros su-

teikia žmonėms galimybę grįžti Dievo akivaizdon 

ir šeimoms būti amžinai suvienytoms.

   PIRMAS DIEVO ĮSAKYMAS  Adomui ir Ievai yra su-

sijęs su jų, kaip vyro ir žmonos, galimybe būti tė-

vais. Skelbiame, kad Dievo įsakymas savo vaikams 

daugintis ir pripildyti žemę tebegalioja. Be to, skel-

biame, jog Dievas įsakė, kad šventos dauginimosi 

galios būtų naudojamos tik tarp vyro ir moters, ku-

rie ofi cialiai sutuokti kaip vyras ir žmona.

   SKELBIAME , kad priemonės, kuriomis kuriama 

mirtingoji gyvybė, yra nustatytos Dievo. Tvirtina-

me, kad gyvybė yra šventa ir kad Dievo amžinaja-

me plane ji yra nepaprastai svarbi.

   VYRAS IR ŽMONA  turi šventą atsakomybę mylė-

ti ir rūpintis vienas kitu bei savo vaikais. „Vaikai 

yra Viešpaties dovana“ ( Psalmyno 127:3 ). Tėvų 

šventa pareiga – išauklėti savo vaikus su meile ir 

teisumu, patenkinti jų fi zinius bei dvasinius porei-

kius, mokyti juos mylėti ir tarnauti vienas kitam, 

laikytis Dievo įsakymų ir būti įstatymus gerbian-

čiais piliečiais, kur jie begyventų. Vyrai ir žmonos 

– motinos ir tėvai – turės atsakyti prieš Dievą už 

tai, kaip vykdė šias pareigas.

   ŠEIMĄ  įsteigė Dievas. Santuoka tarp vyro ir mo-

ters yra esminė jo amžinojo plano dalis. Vaikams 

duota teisė gimti santuokoje ir būti auklėjamiems 

tėvo ir motinos, kurie ištikimai gerbia savo san-

tuokos įžadus. Laimė šeimyniniame gyvenime 

geriausiai pasiekiama, kai ji pagrįsta Viešpaties 

Jėzaus Kristaus mokymais. Sėkmingos santuokos 

ir šeimos sukuriamos ir palaikomos, remiantis ti-

kėjimo, maldos, atgailos, atlaidumo, pagarbos, 

meilės, užuojautos, darbo ir pilnaverčio poilsio 

principais. Pagal dievišką planą tėvai turi pirmi-

ninkauti savo šeimoms su meile ir teisumu, būti 

atsakingi už aprūpinimą viskuo, kas būtina pra-

gyvenimui, ir savo šeimų apsaugą. Motinos vi-

sų pirma atsako už savo vaikų ugdymą. Tėvai ir 

motinos yra įpareigoti vykdant šias šventas pa-

reigas padėti vienas kitam kaip lygūs partneriai. 

Nedarbingumas, mirtis ar kitos aplinkybės gali 

priversti atitinkamai prisitaikyti. Esant reikalui 

turi padėti giminės.

   ĮSPĖJAME , kad asmenys, kurie pažeidžia skais-

tybės sandoras, šiurkščiai elgiasi su sutuoktiniu 

ar vaikais arba nevykdo savo šeimyninių parei-

gų, vieną dieną turės atsakyti prieš Dievą. Be to, 

įspėjame, kad šeimos ardymas atneš asmenims, 

bendruomenėms ir tautoms dideles nelaimes, iš-

pranašautas senovės ir šiuolaikinių pranašų.

   KVIEČIAME  atsakingus piliečius ir vyriausybės 

pareigūnus visur paremti šiuos principus, skirtus 

palaikyti ir stiprinti šeimą – pagrindinį visuome-

nės padalinį.   

 ŠEIMA
  PAREIŠKIMAS 

PASAULIUI
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PARAMOS BENDRIJOS PAREI·KIMAS

M esM es
esame mylimos dvasinòs Dievo dukterys 

ir ms˜ gyvenimas turi prasm´, tikslà ir krypt∞. 

Kaip pasaulin´ seser˜ organizacijà, mus vienija 

atsidavimas Jòzui Kristui, ms˜ Gelbòtojui ir PavyzdÏiui. 

Mes esame tikinãios, dorybingos, 

pavyzdingos ir mylinãios moterys, kurios:

stiprina savo liudijimus apie Jòz˜ Krist˜ 

per maldà ir ‰vent˜j˜ Ra‰t˜ studijavimà;

siekia dvasinòs jògos, sekdamos 

·ventosios Dvasios raginimais;

pasi‰venãia santuokos, ‰eimos ir nam˜ stiprinimui;

puoselòja kilnumà motinystòje ir randa dÏiaugsmà moterystòje;

randa pasitenkinimà tarnystòje ir geruose darbuose;

myli gyvenimà ir mielai mokosi;

siekia tiesos ir teisingumo;

remia kunigyst´ kaip Dievo valdÏià Ïemòje;

dÏiaugiasi ‰ventyklos palaiminimais, 

supranta savo dievi‰kà paskirt∞ 

ir siekia i‰auk‰tinimo.





EVANGELIJOS 
PRINCIPAI IR 
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·ios pamokos tikslas yra padòti mums i‰mokti, kaip sustiprinti savo
tikòjimà ∞ Jòz˜ Krist˜.

Kas yra tikòjimas?
„Tikòjimas nerei‰kia tobulo paÏinimo apie kaÏkà; todòl, jei tikite, js
viliatòs to, kas nematoma, kas yra tikra“ (Almos 32:21).

■ Kas yra tikòjimas? Kaip ‰iandien js panaudojote tikòjimà?

Turime paÏinti tiesà
Kad i‰siugdytume tikòjimà ∞ Jòz˜ Krist˜, mes turime Ïinoti, kas Jis i‰
tikr˜j˜ yra. Negalime tikòti J∞, jei nieko apie J∞ neÏinome. Negalime
tikòti J∞, jei tai, kà Ïinome apie J∞, nòra tiesa.

MaÏai Ïmoni˜ Ïemòje regòjo Gelbòtojà. Dauguma ms˜ niekada
nepamatysime Jo savo mirtingajame gyvenime, bet ms˜ privilegija
bei pareiga yra suÏinoti tiesà apie J∞. J∞ tikrai paÏinti mes galime per
Dvasios liudijimà. Tiesos Ïinojimas apie Vie‰pat∞ padòs mums Juo
pasitikòti, Jam paklusti ir pasikliauti Jo pagalba tada, kai patys nebega-
lime sau padòti.

■ Kodòl svarbu suÏinoti tikràj∞ mokymà apie Jòz˜ Krist˜?

„Juk be tikòjimo ne∞manoma patikti Dievui. Kas artinasi prie Dievo, tam
btina tikòti, kad jis yra ir Jo ie‰kantiems atsilygina“ (Hebrajams 11:6).

I‰ ‰ios Ra‰t˜ i‰traukos mes i‰mokstame keletà ties˜ apie tikòjimà: norò-
dami patikti Dievui, mes turime: 1) J∞ tikòti, 2) tikòti, kad Jis egzistuoja, ir
3) tikòti, kad Jis atsakys mums, kai kar‰tai stengsimòs J∞ paÏinti ar gauti
Jo pagalbà.

■ Papra‰ykite seser˜ papasakoti, kaip tikr˜j˜ Evangelijos princip˜
mokymasis atne‰ò joms ramyb´ ar laim´.
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1-a. Moteris studijuoja Ra‰tus, kad i‰mokt˜ apie Jòz˜ Krist˜.
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1-b. Misionieriai visame pasaulyje moko Ïmones Evangelijos.
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■ Parodykite ‰iuos paveikslus: 1-a „Moteris studijuoja Ra‰tus, kad
i‰mokt˜ apie Jòz˜ Krist˜“; 1-b „Misionieriai visame pasaulyje moko
Ïmones Evangelijos“; 1-c „·eima, drauge studijuojanti Ra‰tus“.

Kad suÏinotume tiesà apie Jòz˜ Krist˜ ir Jo Evangelijà, mes turòtume
studijuoti Ra‰tus ir klausytis Vie‰paties tarn˜ Ïemòje liudijim˜. Jei
bsime nuolankios, nuo‰irdÏios ir pamaldÏios, galòsime paÏinti, kad
Jis yra ms˜ Dangi‰kojo Tòvo Viengimis Snus, kad Jis gyvena ‰ian-
dien ir kad Jis myli kiekvienà i‰ ms˜, nesvarbu, kokios netobulos mes
bebtume. Mes galime suÏinoti, kad Jis Ïino visà tiesà. Jis apreik‰ ‰ià
tiesà tiems, kurie jos atkakliai ie‰ko. Galime suÏinoti, kad Jis yra teisin-
gas Dievas, kuris turi nubausti nelabuosius, ir kad Jis taip pat yra
gailestingas Dievas tiems, kurie atgailauja. Galime suÏinoti, kad Jis
apmokòjo ms˜ nuodòmes ir visiems atne‰ò prisikòlimà. Tikòjimas
∞ Jòz˜ Krist˜ auga mumyse, kai ‰ios tiesos ∞sitvirtina ms˜ ‰irdyse,
o abejonòs ir baimòs ima nykti.

■ Kaip Ra‰t˜ studijavimas mums padeda abejones ir baim´ pakeisti
tikòjimu? Kas dar mums padeda stiprinti savo tikòjimà?

■ Papra‰ykite keleto seser˜ papasakoti, kaip jos i‰siugdò tikòjimà
Jòzumi Kristumi.

Turime naudoti savo tikòjimà 
Mes galime paÏinti tiesà studijuodamos Ra‰tus, pasninkaudamos,
melsdamosi ir girdòdamos kit˜ liudijimus. Taãiau vien tikòjimas tiesa
nerei‰kia, kad i‰ tikr˜j˜ naudojame tikòjimà. Yra Ïmoni˜, kurie tiki,
kad Jòzus yra ms˜ Gelbòtojas ir kad Evangelija yra tiesa, taãiau jie
nesilaiko Jo ∞sakym˜. ·ie Ïmonòs nenaudoja tikòjimo. Tikòjimas reika-
lauja veiksmo. Jei tikime, pasitikime Jòzumi Kristumi, kad Jis padòs
mums surasti bdus gyventi pagal Jo ∞sakymus.

Ra‰tai mus moko:

„Visa ‰irdimi pasitikòk Vie‰paãiu ir nesiremk vien savo ∞Ïvalga.

PripaÏink J∞ visur, kad ir kà darytum, ir Jis i‰tiesins tavo kelius.“
(Patarli˜ 3:5–6.)

Nefis yra pavyzdys jauno Ïmogaus, kuris tikòjo Vie‰pat∞ ir pasitikòjo,
kad Jis padòs jam laikytis ∞sakym˜. Vadovaujamas Vie‰paties, Nefio
tòvas liepò Nefiui ir jo broliams gauti savo liaudies metra‰ãius i‰
Labano, galingo ir neteisaus vyro. Jie labai bijojo Labano. Bet, papra‰y-
tas atlikti ‰ià sunkià uÏduot∞, Nefis parodò savo tikòjimà Vie‰paãiu.
Jis tarò: „A‰ eisiu ir padarysiu tai, kà Vie‰pats ∞sakò, nes Ïinau, kad
Vie‰pats neduoda ∞sakym˜ Ïmoni˜ vaikams, neruo‰damas jiems kelio
atlikti tai, kà jis jiems ∞sako.“ (1 Nefio 3:7.)
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■ Kodòl Nefis buvo pasiryÏ´s paklusti Vie‰paãiui?

·iandien BaÏnyãioje yra daug nari˜, tiek jaun˜, tiek ir sen˜, kurie tiki
taip kaip Nefis. Sesuo Saãiko Hota i‰ Nagojos (Japonija), papasakojo
tokià istorijà:

„Prie‰ susituokdami mes su vyru nutaròme, kad svarbiausias dalykas
ms˜ gyvenime yra BaÏnyãia ir kad mes naudosime savo laikà ir visus
savo talentus tarnauti BaÏnyãiai. Kaip paai‰kòjo, tai buvo lengviau
pasakyti, nei padaryti.

Po vedyb˜ mes su vyru turòjome persikelti ∞ butà, esant∞ gana toli nuo
maldos nam˜. VaÏiavimas dviraãiu iki geleÏinkelio stoties, po to trau-
kiniu iki gretimo miesto ir tada autobusu iki maldos nam˜ uÏtrukdavo
pusantros valandos, ir, Ïinoma, jei a‰ nesuspòdavau ∞ pirmàj∞ traukin∞
ir turòdavau laukti kito, kelionò galòdavo uÏtrukti daugiau nei dvi
valandas. Tai trukdò skyriaus prezidentui duoti mums pa‰aukimà.
Be to, prabògus trims mònesiams po vestuvi˜, mano vyras sunkiai
susirgo ir turòjo gulti ∞ ligonin´. A‰ pradòjau dirbti, kad galòãiau mus
i‰laikyti. Kiekvienà dienà po darbo vaÏiuodavau aplankyti savo vyro
ligoninòje ir po to bandydavau vaÏiuoti ∞ maldos namus, bet tam tie-
siog buvo per maÏa valand˜ dienoje.

Tai mane neramino; Ïinojau, kad jeigu gyventume arãiau, a‰ galòãiau
gauti BaÏnyãios pa‰aukimà. Îemò aplink maldos namus buvo labai
brangi, ir mes netgi negalòjome sau leisti nuomotis tokiame praban-
giame rajone, nekalbant jau apie namo pirkimà ten. Logi‰kai suvokiau,
kad tai ne∞manoma, bet Ra‰tai moko, kad jei visuomet melsiesi, bsi
i‰girstas (Ïr. Luko 18:1–5). Todòl a‰ meldÏiausi nepaliaudama. NeÏino-
jau, kaip Vie‰pats galòs atsakyti ∞ tok∞ ne∞manomà pra‰ymà; a‰ tiesiog
meldÏiausi. Netrukus po to mano dòdò, kuris gyveno tik uÏ 13 minu-
ãi˜ kelio nuo maldos nam˜, staiga nutarò persikraustyti ir pasilò
mums savo graÏ˜ namà. A‰ Ïinojau, kad mano malda buvo i‰girsta.
Mes buvome tokie laimingi, nes gal˜ gale galòjome dirbti BaÏnyãioje.
Tuo metu mano vyras buvo paleistas i‰ ligoninòs ir mes galòjome daly-
vauti susirinkimuose kaip ‰eima.

Po to, kai persikraustòme, BaÏnyãia paskelbò maldos nam˜ statybos
Nagojoje planus, ir visi òmò daug dirbti, kad surinkt˜ pinig˜ ∞ statyb˜
fondà. Truput∞ anksãiau mano vyras nutarò uÏsiimti savo verslu – ati-
daryti kepyklà. Ir vòl mes turòjome labai nedaug pinig˜ – i‰leidome
visas savo santaupas naujam verslui, o pragyvenimui naudojome
mano mònesin∞ atlyginimà. NeÏinojome, kaip galòtume padòti finan-
suoti statybas, ypaã todòl, kad a‰ laukiausi kdikio ir nebegalòjau dau-
giau dirbti. Nors mano vyro verslas augo, mes neturòjome pakankamai
pinig˜ viskam: pragyvenimui, baÏnyãios statybos fondui ir pasiruo‰i-
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mams ms˜ bsimam kdikiui. A‰ dirbau pakankamai ilgai, kad gau-
ãiau metin´ premijà, ir atidòjau jà kdikio i‰laidoms. Tai buvo visi
ms˜ pinigai.

Vienà vakarà skyriaus prezidentas pasi‰aukò mus ir pasakò, kad
trksta visai nedidelòs sumos padengti statybos i‰laidoms, ir paklausò,
ar mes negalòtume padòti. Visi pinigai, kuriuos turòjome, buvo skirti
ms˜ kdikiui, kuris turòjo tuoj gimti, ir kadangi tai buvo viskas, kà
turòjome, tai buvo viskas, kà galòjome duoti. Tà vakarà mes nune‰òme
pinigus skyriaus prezidentui. J˜ kaip tik trko iki tos sumos, kurià sky-
rius buvo apskaiãiav´s nauj˜ maldos nam˜ statybai.

Po to mes nesijaudinome, i‰ kur gausime pinig˜ kdikio i‰laidoms
padengti, mes Ïinojome, kad Vie‰pats mumis pasirpins. Ai‰ku, a‰ tru-
put∞ nerimavau, bet kada tik pradòdavau apie tai galvoti, pajusdavau
ramyb´.

Kità mònes∞ mano vyras buvo pasamdytas dirbti visu etatu Nagojos
apylinkòse. Mes netgi neÏinojome, kad toks darbas egzistavo. Jo naujo
atlyginimo mums turòjo uÏtekti apmokòti ligoninòs sàskaitas, gimus
ms˜ vaikui. Dievas sako, kad privalome padaryti viskà, kà galime,
o visa kita patikòti Jam. A‰ Ïinau, kad tai tiesa.“ („Two Hours From
the Chapel“, Ensign, 1975 rugpjtis, p. 64–65.)

■ Kaip Vie‰pats palaimino sesers Hota ‰eimà po to, kai ji tikòdama
meldòsi, kad galòt˜ padòti BaÏnyãiai? Kaip Vie‰pats palaimino brol∞
ir seser∞ Hota uÏ tai, kad jie atidavò BaÏnyãiai pinigus, kuriuos buvo
sutaup´ kdikiui?

Sesuo Hota gerai apibdino tikòjimà. Tikòti – tai rei‰kia daryti viskà,
kà galime, kad gyventume pagal Evangelijos principus, net jei tai
atrodo logi‰kai ne∞manoma. Kai padaròme visà, kas tik ∞manoma,
ir panaudojome savo tikòjimà, Vie‰pats paÏada mums padòti.

Tikòjimo gyvybingumà palaiko paklusnumas
Tikòjimas – kaip gyvas augalas, jis nuvys ir Ïus, jei jo nepuoselòsime
ir nesaugosime. Kad i‰saugotume savo tikòjimà, mes turime paklusti
Evangelijos principams, kai juos suÏinome. „Tikòjimas yra Dievo
dovana, ∞teikta kaip atlygis uÏ Ïmogaus teisumà“ (Bruce R. McConkie,
Mormon Doctrine, 2-as leidimas. [1966], p. 214). Jei imsime lauÏyti
Dievo ∞sakymus, susilpninsime savo tikòjimà. ·òtonas naudoja daug
priemoni˜, skatinanãi˜ mus apleisti Dievo ∞sakymus ir taip susilpninti
savo tikòjimà.

■ Parodykite paveikslà 1-d, „Nefis drausmina savo vyresnius brolius
dòl j˜ nuodòmi˜“.
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1 Nefio knygoje mes skaitome apie Lamanà ir Lemuel∞, Nefio brolius.
Daugelio teising˜ princip˜ juos mokò j˜ tòvas, Nefis ir netgi angelai.
Bet jie nei‰siugdò tikòjimo, kadangi jiems buvo sunku priimti tai, ko
mokò Lehis ir Nefis. Jie pasirinko nebegyventi pagal ‰iuos teisingus
principus. Jie skundòsi, kad pernelyg sunku laikytis ∞sakym˜. Jie kriti-
kavo savo tòvà ir brol∞. Jie nenoròjo daryti to, kas buvo liepta ir greitai
puolò ∞ nuodòm´.

O Nefis, prie‰ingai, darò viskà, ko buvo papra‰ytas, ir pasitikòjo Vie‰-
paãiu. Dievas atsilygino uÏ jo tikòjimà, ir daug stebukl˜ ∞vyko Nefio
gyvenime. Jis galòjo pastatyti laivà, nors nieko nei‰manò apie laiv˜
statybà. Jam buvo suteikta galia, vir‰ijanti jo paties sugebòjimus, ir jis
galòjo suÏlugdyti savo broli˜ nedorus planus. Jam buvo suteikta privi-
legija matyti regòjimus ir kalbòti su Dievo angelu. Dòl savo paklus-
numo jis buvo palaimintas didesniu tikòjimu. Dòl savo tikòjimo jis
turòjo Dievo galià savo gyvenime.

Paklusdamos mes taip pat galime i‰laikyti savo tikòjimo gyvybingumà.
Galime puoselòti savo tikòjimà pasninkaudamos ir melsdamosi, skaity-
damos Ra‰tus, lankydamos ms˜ BaÏnyãios susirinkimus ir daryda-
mos tai, ko ms˜ pra‰o BaÏnyãios vadovai. Galime i‰laikyti savo tvirtà
tikòjimà vengdamos kritikuoti ir sk˜stis.

■ Kodòl kritikavimas ir skundimasis silpnina ms˜ tikòjimà?

Kiekvieno tikòjimas bus i‰bandytas. Mums netgi gali atrodyti, kad
Vie‰pats nepastebòjo ms˜ tikòjimo ir paklusnumo. Mes galime jausti,
kad Jis toli, nematò ms˜ i‰bandym˜ ir neatsakys ∞ ms˜ maldas.
Kai toks metas ateina, padeda suvokimas, kad ms˜ tikòjimas yra
i‰bandomas. Jei kantriai i‰tversime ir toliau darysime tai, kas gera,
mums bus suteikta stiprybòs nugalòti i‰bandymus. Mes bsime apdo-
vanotos uÏ savo tikòjimà ir paklusnumà.

Moronis mokò, kad „tikòjimas yra tai, ko viliamòs, o ne matome; todòl
nesiginãykite dòl to, kad nematote, kadangi liudijimo negausite tol,
kol js˜ tikòjimas nebus i‰bandytas“ (Etero 12:6).

Ir Vie‰pats sakò: „Mano Ïmonòs visame kame turi bti i‰bandyti,
kad bt˜ paruo‰ti priimti ‰lov´, kurià turiu jiems, btent Sionòs ‰lov´;
ir tas, kuris nepakelia drausminimo, nevertas mano karalystòs.“
(DS 136:31.)

Apibendrinimas
Mums svarbu puoselòti tikòjimà per pasninkà ir maldà, paklusnumà
Dievo ∞sakymams, Ra‰t˜ skaitymà, ms˜ BaÏnyãios susirinkim˜ lan-
kymà ir BaÏnyãios vadov˜ klausymà. Kai taip darysime, turòsime
stiprybòs i‰gyventi i‰bandymus savo gyvenimuose.
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Kvietimas
Nuspr´skite, kaip ketinate sustiprinti savo tikòjimà. Kad prisimintumòte,
uÏra‰ykite savo sprendimà ant popieriaus lapelio. Per savait´ perskaity-
kite Almos 32:17–43 ir Moronio 7:33–39.

Papildomos Ra‰t˜ i‰traukos
■ Mato 8:5–10 (gydymas tikòjimu).

■ Mato 17:20 (nieko nòra ne∞manomo per tikòjimà).

■ Morkaus 9:23 (viskas ∞manoma per tikòjimà).

■ Luko 8:43–48 (gydymas tikòjimu).

■ Jono 20:24–29 (palaiminti tie, kurie tiki).

■ Romieãiams 10:13–17 (kad tikòtume, mes turime i‰girsti Dievo Ïod∞).

■ 2 Korintieãiams 5:6–7 (mes gyvename tikòjimu).

■ 1 Nefio 3 (Nefio tikòjimas).

■ 1 Nefio 4 (galia ∞gyjama tikòjimu).

■ Almos 32:17–43 (Alma kalba apie tikòjimà).

■ Moronio 7:33–39 (tikòjimas reikalingas stebuklams).

Mokytojos pasiruo‰imas
Prie‰ pravesdama ‰ià pamokà:

1. Studijuokite Evangelijos princip˜ 11 skyri˜ „Kristaus gyvenimas“ ir
18 skyri˜ „Tikòjimas ∞ Jòz˜ Krist˜“.

2. Studijuokite 1 Nefio 3–4 ir Almos 32:17–43.

3. Papra‰ykite klasòs nares papasakoti js˜ parinktas istorijas, perskai-
tyti Ra‰t˜ i‰traukas ar citatas.
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·ios pamokos tikslas yra padòti mums suprasti ir naudoti atgailos
principà.

Kà rei‰kia atgailauti?
Visi mes esame gyvenimo kelyje, vedanãiame ∞ amÏinàjà paskyrimo
vietà. Keliaudamos girdime mus ‰aukianãius balsus. Vienas i‰ t˜ bals˜
yra Vie‰paties balsas, raginantis mus daryti gera; kitas yra ·òtono bal-
sas, viliojantis daryti bloga. Mes esame laisvos pasirinkti i‰ dviej˜ ir
veikti savo nuoÏira.

■ Perskaitykite 2 Nefio 2:16, 27–29.

Kartais lengva supainioti ‰iuos balsus. Galime manyti, kad elgiamòs
teisingai, kai i‰ tikr˜j˜ buvome apgauti. Besimokydamos Jòzaus
Kristaus Evangelijos, suvokiame, kad ne visuomet teisingai pasirinkda-
vome. Suvokiame, kad galbt neiname teisinga kryptimi. Jei ir toliau
eisime neteisinga kryptimi, pasieksime savo kelionòs pabaigà ir pama-
tysime, kad atsidròme ne celestialinòje karalystòje. Nukrypimas i‰ tei-
singo kelio vadinamas nuodòme. Ms˜ krypties pakoregavimas,
nukreipiantis link celestialinòs karalystòs, vadinamas atgaila.

Jòzus Kristus mums paÏadòjo:

„Bus taip, kad kiekviena siela, kuri atsisako savo nuodòmi˜ ir ateina
pas mane, ir ‰aukiasi mano vardo, ir paklsta mano balsui, ir laikosi
mano ∞sakym˜, matys mano veidà ir Ïinos, kad a‰ esu;

ir kad a‰ esu tikroji ‰viesa, kuri ap‰vieãia kiekvienà Ïmog˜, ateinant∞ ∞
pasaul∞“ (DS 93:1–2).

„A‰ – pasaulio ‰viesa. Kas seka manimi, nebevaik‰ãios tamsybòse, bet
turòs gyvenimo ‰viesà“ (Jono 8:12).

■ Kà norima pasakyti ÏodÏiais „vaik‰ãioti tamsybòse“ ir turòti „gyve-
nimo ‰viesà“?
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2-a. Kaip ‰vyturys tamsybòse Jòzus Kristus rodo mums 
kelià ∞ laim´ ir amÏinàj∞ gyvenimà.
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■ Parodykite paveikslà 2-a, „Kaip ‰vyturys tamsybòse Jòzus Kristus
rodo mums kelià ∞ laim´ ir amÏinàj∞ gyvenimà“.

Jòzus Kristus parodò kelià, vedant∞ ∞ celestialin´ karalyst´ pas ms˜
Tòvà danguje. Jis yra lyg ms˜ ‰vyturys tamsybòse. Kai einame tei-
singu keliu, keliaujame ‰viesoje (Ïr. Jono 8:12). Galime matyti tikràj∞
kelià, kuriuo turime eiti. Kai i‰klystame i‰ teisingo kelio, klajojame
tamsybòse. Kaip laivas, nukryp´s nuo ‰vyturio ap‰viesto kurso ir
nuklyd´s prie pavojing˜ uol˜ ir nepatikim˜ vanden˜, mes Ïengiame
∞ ·òtono mums suregztas nuodòmòs pinkles. Jis nenori leisti mums
pasiekti savo tikslà. Bet nuodòmingas gyvenimas neatves ms˜ ∞ laim´
kelionòs pabaigoje. Kuo giliau esame ∞traukiamos ∞ nuodòm´, tuo
didesn´ galià mums turi ·òtonas. ·tai kodòl Jòzus mums sakò: „Kiek-
vienas, kas daro nuodòm´, yra nuodòmòs vergas.“ (Jono 8:34.)

·òtonas dÏiaugiasi, kai mes nusidedame. Jis nori laikyti mus savo
galioje. Jo balsas mums sako, kad blogis, kur∞ padaròme, yra teisòtas.
Jis sako mums, kad mes turòjome rimt˜ prieÏasãi˜ taip elgtis, kad mus
galima pateisinti, ∞vykdÏius tà nuodòm´ (Ïr. 2 Nefio 28:8, 21–22). Jis
nori, kad mes sakytume sau, jog nuodòmò nòra tokia rimta, kokia ji yra
i‰ tikr˜j˜. Jis Ïino, kad kol teisinsimòs dòl savo nuodòmi˜, tol neatgai-
lausime pilnutinai.

Jòzus Kristus Ïino, kad ‰itaip veikia ·òtonas. ·tai kodòl Jis palaimino
mus Kristaus ‰viesa, kuri kartais vadinama sàÏine. Kristaus ‰viesa
padòs mums atskirti gòr∞ nuo blogio (Ïr. Moronio 7:15–16). Dvasios
balsas ragina mus ∞spòdamas, kad atgailautume ir gr∞Ïtume ∞ teisingà
kelià.

Jokbas, kalbòdamas Dievo galia, bandò paÏadinti Ïmones. Jis ∞spòjo
juos apie j˜ nuodòmes ‰iais ÏodÏiais:

„O, mano mylimi broliai, nusigr´Ïkite nuo savo nuodòmi˜, nusikraty-
kite grandines to, kuris netruks jus suri‰ti; ateikite pas tà Dievà, kuris
yra js˜ i‰sigelbòjimo uola.

Paruo‰kite savo sielas … teismo dienai, kad nesitrauktumòte su baisia
baime; kad neprisimintumòte visu ai‰kumu savo baisios kaltòs ir neb-
tumòte priversti su‰ukti: ·venti, ‰venti tavo teismai, o Vie‰patie, visa-
gali Dieve, – bet a‰ Ïinau savo kalt´, a‰ perÏengiau tavo ∞statymà, ir
manieji prasiÏengimai yra mano; ir velnias ∞sigijo mane, todòl esu jo
baisaus nelaimingumo grobis.

Bet ‰tai, ar reikia, mano broliai, jums priminti ‰i˜ baisi˜ dalyk˜ tikrumà?
Argi a‰ akòãiau js˜ sielas, jei js˜ protai bt˜ tyri? Argi jums kalbòãiau
tiesiai, sulig tiesos tiesumu, jei btumòte laisvi nuo nuodòmòs?
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·tai, jei btumòte ‰venti, kalbòãiau jums apie ‰ventumà; bet kadangi
nesate ‰venti ir Ïirite ∞ mane kaip ∞ mokytojà, btina, kad jus moky-
ãiau nuodòmòs pasekmi˜.“ (2 Nefio 9:45.)

Kai jauãiame savo nuodòmòs baisumà, mes arba ir toliau jà darome,
arba nusprendÏiame dràsiai pripaÏinti savo klaidà ir jà i‰taisyti. Jei
pasirinksime ir toliau bti nuodòmòje, ·òtonas panãios mus vis smar-
kiau ir smarkiau tol, kol galiausiai visi‰kai prarasime tro‰kimà atgai-
lauti. Kai nuspr´sime atgailauti, Dangi‰kasis Tòvas ir Jòzus Kristus
padòs mums nugalòti savo nuodòmes, ir mes patirsime dÏiaugsmà bei
ramyb´.

■ Perskaitykite Almos 34:32–35. Kodòl nei‰mintinga atidòlioti atgailà?

Mums visiems reikia atgailauti
■ Perskaitykite Romieãiams 3:23.

Mums visiems reikia atgailauti dòl to, ko neturòjome daryti, pavyz-
dÏiui, meluoti, apkalbinòti ar tarti Vie‰paties vardà be reikalo. Mums
taip pat reikia atgailauti dòl to, kad nedaròme to, kà turòjome daryti, pvz.
mokòti de‰imtin´, daÏnai melstis, ‰v´sti ‰abo dienà, susibiãiuliauti su
kaimynu ar ∞vykdyti paskyrimà. Mums reikia atpaÏinti Vie‰paties
Dvasià, raginanãià mus ∞veikti savo klaidas ir klausyti t˜ raginim˜.

Jaunuolis taip paliudijo: „Pagalvoju apie visà tà skausmà, kur∞ sukòliau
savo tòvams ir sau paãiam nesuvokdamas, jog nuodòmò neatne‰a lai-
mòs. Baig´s vidurin´, i‰sikòliau i‰ nam˜ ir òmiau gerti, rkyti bei var-
toti narkotikus. Maniau, kad linksmai leidÏiu laikà, bet dabar Ïinau,
jog i‰ ties˜ buvau be galo nelaimingas.

Tada vienà dienà stabtelòjau ir susimàsãiau: „Jei mano tòvai dabar
galòt˜ mane matyti, kà jie pamanyt˜?“

Tai tada òmiausi keisti savo gyvenimà… Niekada nebãiau to padar´s
be keleto ger˜ nauj˜ draug˜ ir suprantanãio vyskupo ir be ·ventosios
Dvasios pagalbos. Bet su j˜ pagalba a‰ galòjau atgailauti. Dabar matau,
koks nelaimingas a‰ buvau. A‰ liudiju, kad atgaila ir teisus gyvenimas
atne‰a laim´. Ir i‰ patirties Ïinau, kad Vie‰pats visuomet ‰alia, kad
padòt˜ mums pakeisti savo gyvenimus, jei tik mes Jam tai leisime.“
(Citata i‰ Jay A. Parry, „Miracles Today?“ Ensign, 1978 m. sausio mòn.,
p. 56.)

Atgailaudamos dòl savo nuodòmi˜ artòjame prie teisingo kelio. Kai
esame teisingame kelyje, vedanãiame ∞ celestialin´ karalyst´, supran-
tame, kad visi Dievo ∞sakymai yra svarbs. Mes tampame pana‰esnòs
∞ Jòz˜ Krist˜, ir ms˜ poÏiris ∞ nuodòm´ pasidaro toks kaip Jo. Mes
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negalime Ïiròti ∞ nuodòm´ net su maÏiausiu nuolaidÏiavimu (Ïr. DS
1:31). Kitaip tariant, mes nepakenãiame jokios nuodòmòs. Toks yra
ms˜ tikslas. Nors nesame tobulos, privalome atsiminti savo tikslà ir
stengtis j∞ pasiekti.

■ Perskaitykite Etero 12:27.

Jei nuolankiai melsimòs, pra‰ydamos Vie‰paties parodyti mums ms˜
silpnybes ir nuodòmes, Jis taip ir padarys. Jis taip pat padòs mums per
atgailà nugalòti savo silpnybes.

Tikra atgaila atne‰a atleidimà
Kai suprantame, kad visos ms˜ nuodòmòs yra baisios prie‰ Vie‰pat∞,
jauãiame „dievi‰kà lides∞“ dòl j˜ (2 Korintieãiams 7:10). Negalime
prisiminti j˜ be kaltòs jausmo ir nuo‰irdaus apgailestavimo. Jos slegia
mus ir tampa sunkia na‰ta. Pradedame jausti maÏà dalel´ didelio
sielvarto, kur∞ jautò Jòzus Kristus, kentòdamas ir mirdamas uÏ mus
(Ïr. Almos 36:12–13).

■ Parodykite paveikslà 2-b, „Kristus meldÏiasi Getsemanòs sode“.

Turòtume bti labai dòkingos, kad mums nereikia amÏinai ne‰iotis ‰ios
na‰tos. Per atgailà mes galime nusimesti nuodòmòs na‰tà. Dòl didelòs
meilòs, kurià mums jauãia, Jòzus Kristus kentòjo, kraujavo ir mirò
uÏ ms˜ nuodòmes, kad mums nereikòt˜ visko kentòti patiems, jei
atgailausime (Ïr. Evangelijos princip˜, 12 skyrius „Apmokòjimas“).

■ Parodykite paveikslà 2-c, „Kristus apmokòjo ms˜ nuodòmes su
sàlyga, kad mes atgailausime“.

Jòzus pasakò:

„Nes ‰tai, a‰, Dievas, i‰kentòjau tai uÏ visus, idant jie nekentòt˜, jeigu
atgailaus.

Bet jeigu jie neatgailaut˜, jie turòt˜ kentòti taip, kaip a‰ –

kentòjimà, dòl kurio net a‰, pats Dievas, didÏiausias i‰ vis˜, drebòjau …
ir kraujavau i‰ kiekvienos poros, ir kentòjau tiek knu, tiek ir dvasia.”
(DS 19:16–18.)

Kad atgailautume, turime laikytis tam tikros procedros. ·i procedra
paai‰kinta vadovòlio Evangelijos princip˜ 19 skyriuje „Atgaila“.

■ Parodykite paveikslà 2-d, „Atgailos pakopos veda mus nuo dievi‰ko
lidesio prie ∞sakym˜ laikymosi dÏiaugsmo“.

■ Aptarkite septynias atgailos dalis, kurios pateikiamos Evangelijos
princip˜ 19 skyriuje „Atgaila“. Jei ∞manoma, leiskite dalyvauti
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2-b. Kristus meldÏiasi Getsemanòs sode.
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2-c. Kristus apmokòjo ms˜ nuodòmes su sàlyga, kad mes atgailausime.
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kelioms seserims. Parodykite plakatà su ‰iuo sàra‰u arba uÏra‰ykite
‰ià informacijà lentoje:

Jòzus Kristus turi galià mums atleisti, nes Jis sumokòjo uÏ ms˜ nuo-
dòmes. Jei laikysimòs atgailos proceso, Gelbòtojas paÏada, kad Jis atleis
mums ms˜ nuodòmes ir j˜ daugiau nebeprisimins.

■ Perskaitykite Doktrinos ir Sandor˜ 58:42.

Per atgailà mes vòl tampame ‰varios ir tyros. Galime Ïvelgti ∞ savo
buvus∞j∞ a‰ ir prisiminti savo nuodòmes, bet be skausmo. Vietoje jo mes
jauãiame ramyb´. Vienas misionierius papasakojo istorijà, kuri iliust-
ruoja atleidimà, kur∞ mes visos galime gauti tikrai atgailavusios.

Jauna mergina, kuri netrukus turòjo bti pakrik‰tyta, abejojo, ar jos
atgaila dòl nuodòmi˜, padaryt˜ jaunystòje, buvo priimtina Dievui. Ji
toliau meldò patvirtinimo, kad jai yra atleista. Tuoj po krik‰to ji gavo
·ventosios Dvasios dovanà. Vyresnysis pasakojo:

„Kai mano rankos buvo ant jos galvos ir kai sakiau jai priimti ·vena-
tàjà Dvasià, pajutau lyg jà bt˜ nukròtusi elektra ar jos kn˜ bt˜
peròj´s elektros virpulys. Kelioms akimirkoms netekau Ïado, po to
atsitokòjau ir pabaigiau maldà. Ir, kaip priimta BaÏnyãioje, a‰ i‰tiesiau
rankà jà pasveikinti ir pamaãiau, jog ji buvo beveik ‰oko ar transo
bsenoje. Jos akys buvo uÏmerktos, o a‰aros tekòjo veidu. Ji i‰buvo
tokioje bsenoje apie penkias minutes, staiga papurtò galvà, atsistojo
ir nuòjusi atsisòdo ∞ savo vietà.

Suprantama, man buvo labai smalsu dòl jos reakcijos per patvirtinimà,
todòl a‰ vòliau pasiteiravau jos apie tai. Ji pasakò man, kad pats gra-
Ïiausias, ‰variausias, maloniausias jausmas persmelkò jos knà – graÏi,
gaivinanti, apvalanti Dvasia, kurios ji niekados anksãiau nepatyrò per
visà savo gyvenimà.

·io patyrimo pasekmòs buvo stulbinanãios. Per trejetà dien˜ pasikeitò
jos veido i‰rai‰ka. Netgi jos bruoÏai tapo ai‰kesni ir lygesni, o jos akys -

1. PripaÏinti nuodòm´.
2. Jauãiame sielvartà uÏ nuodòm´.
3. Palikti nuodòm´.
4. I‰paÏinti nuodòm´.
5. Atlyginti Ïalà.
6. Atleisti kitiems.
7. Laikytis Dievo ∞statym˜.
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2-d. Atgailos pakopos veda mus nuo dievi‰ko lidesio prie 
∞sakym˜ laikymosi dÏiaugsmo.
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‰velnesnòs. Tai buvo didingas liudijimas man ir mano porininkui, kad
galòjome pamatyti, kaip Vie‰paties Dvasia gali tikrai atgailavus∞
asmen∞ pakeisti taip, kad jis tampa daug mielesnis ir graÏesnis tiek
dvasi‰kai, tiek ir fizi‰kai. Apvalanti ·ventosios Dvasios galia per
krik‰tà yra labai tikra.” (Îr. „Cleansed at Baptism“, Margie Calhoun
Jensen, comp., When Faith Writes the Story [1976], p. 18–19.)

Tai dramati‰ka istorija, iliustruojanti Vie‰paties Dvasios galià apvalyti
mus. Nors nedaugelis i‰ ms˜ tai patirs, mes visos galime pajusti tok∞
pat mielà, ‰var˜ jausmà.

Apibendrinimas
Atgailos principà naudojame visà gyvenimà, kad i‰sivaduotume i‰
nuodòmòs ir pradòtume Ïengti keliu, vedanãiu ∞ celestialin´ karalyst´.
Tai didelis palaiminimas Ïinoti, kad tikrai atgailavus, Vie‰pats mums
atleidÏia ir daugiau nebeprisimena ms˜ nuodòmi˜.

Kvietimas
Per kità savait´ i‰tirkite savo gyvenimà ir pagalvokite, kaip js galite
atgailauti. Perskaitykite Mozijo 27 ir Almos 36. ApÏvelkite vadovòlio
Evangelijos princip˜ 19 skyri˜ „Atgaila“.

Papildomos Ra‰t˜ i‰traukos
■ 2 Korintieãiams 7:8–11 (dievi‰kas lidesys veda ∞ atgailà).

■ 1 Jono 1:8–9 (visi yra nusidòj´).

■ Enoso 1:1–8 (nuodòmòs atleidÏiamos per tikòjimà).

■ Mozijo 26:29–31 (i‰paÏinkite nuodòmes ir atleiskite vienas kitam).

■ Doktrinos ir Sandor˜ 42:18–29 (laikykitòs ∞sakym˜).

Mokytojos pasiruo‰imas
Prie‰ pravesdama ‰ià pamokà:

1. Studijuokite Evangelijos princip˜ 12 skyri˜ „Apmokòjimas“ ir 19
skyri˜ „Atgaila“.

2. Studijuokite Mozijo 27 ir Almos 36.

3. Paruo‰kite plakatà, kaip siloma pamokoje, arba uÏra‰ykite infor-
macijà lentoje.

4. Papra‰ykite klasòs nares papasakoti js˜ parinktas istorijas, perskai-
tyti Ra‰t˜ i‰traukas ar citatas.
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·ios pamokos tikslas yra skatinti mus ir toliau gyventi pagal sandoras,
kurias sudaròme krik‰to metu.

Krik‰tas suteikia naujà pradÏià
Dangi‰kasis Tòvas trok‰ta, kad mes visos tikòtume J∞ ir Jo Sn˜ Jòz˜
Krist˜ bei atgailautume uÏ savo nuodòmes. Mums atgailavus, esame
pakrik‰tijami ∞ Kristaus BaÏnyãià. Krik‰tas yra btinas ms˜ i‰sigelbòji-
mui. Bet negana vien tik bti pakrik‰tytoms. Per krik‰tà pradedame
naujà gyvenimo bdà, bet visuomet turime siekti tobulybòs.

Prana‰as Alma klausò savo Ïmoni˜ po to, kai jie buvo pakrik‰tyti: „Ar
js dvasi‰kai uÏgimòte i‰ Dievo? Ar ∞gijote jo atvaizdà savo veiduose?
Ar patyròte ‰ià galingà permainà savo ‰irdyse?“ (Almos 5:14.) Ar mes
visos pajutome savo ‰irdÏi˜ pasikeitimà ir savo dvasios uÏgimimà?
Turòtume stengtis tai jausti po krik‰to ∞ Jòzaus Kristaus BaÏnyãià.

Krik‰tas buvo pradÏia „galingos permainos“, kurià visos turime patirti,
kad sugr∞Ïtume pas savo Dangi‰kàj∞ Tòvà (Ïr. Almos 5:13–14 ir Mozijo
5:7–9). Gyvenant vertai savo sandor˜, keiãiasi ms˜ tro‰kimai ir veiks-
mai, ir mes tampame vis pana‰esnòs ∞ savo Tòvà danguje. Per krik‰tà
mus panardina po vandeniu. Ra‰tai tai palygina su laidojimu arba atsi-
skyrimu nuo savo senojo a‰ (Ïr. Romieãiams 6:4; DS 76:51). I‰ vandens
i‰nyrame nuplovusios savo nuodòmes ir pradedame naujà gyvenimà.
·is naujas gyvenimas prasidòjo ilgalaikiu susitarimu su Dievu, ir jei
laikysimòs savo susitarimo dalies, Jis laikysis savosios. Kai Jam paklu-
sime, Jis padòs mums pasikeisti ir atves mus atgal ∞ Savo akivaizdà.

Daugelis Ïmoni˜ dÏiaugiasi dvasingu jausmu savo krik‰to metu. Vie-
nas narys ‰itaip j∞ apibdino: „Niekad nepamir‰iu jausmo savo sieloje:
buvau ‰varus, pradòjau i‰ naujo kaip Dievo vaikas… Tai buvo toks
ypatingas jausmas!“ (Citata i‰ Hartman and Connie Rector knygos
No More Strangers, 4 tomas [1971–90], 3:175.)

Ms˜ krik‰tas simbolizavo svarb˜ pasikeitimà mumyse. Kadangi
atgailavome, krik‰tas mus apvalò ir suteikò galimyb´ pradòti naujà
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3-a. Jaunuolio krik‰tas. 
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gyvenimà. Mes turòtume prisiminti tà ‰var˜, saug˜ jausmà, kur∞ paty-
ròme krik‰to metu.

■ Papra‰ykite vienos ar dviej˜ seser˜ papasakoti, kaip jos jautòsi
krik‰to metu. Paklauskite, kaip pasikeitò j˜ gyvenimas nuo to laiko,
kai buvo pakrik‰tytos.

Ms˜ krik‰to sandora
■ Parodykite paveikslà 3-a, „Jaunuolio krik‰tas“.

Sandora yra susitarimas ar paÏadas tarp dviej˜ ar daugiau Ïmoni˜.
Per krik‰tà mes sudaròme labai svarbià sandorà su Dievu. Prezidentas
Spenseris V. Kimbolas sakò: „Bti pakrik‰tytam rei‰kia sudaryti san-
dorà… su Dievu… daryti, … dirbti teisingus darbus bei vengti blogio.“
(The Miracle of Forgiveness [1969], p. 94.)

■ Tegul klasòs naròs perskaito Doktrinos ir Sandor˜ 20:37. Kokie reika-
lavimai besikrik‰tijantiems i‰kelti ‰ioje Ra‰t˜ eilutòje? Leiskite sese-
rims pagalvoti; tada parodykite plakatà su ‰iuo sàra‰u arba
uÏra‰ykite ‰ià informacijà lentoje:

■ Kà rei‰kia priimti Jòzaus Kristaus vardà?

Vadintis Jòzaus Kristaus vardu rei‰kia bti Kristaus vaikais (Ïr. Mozijo
5:7–8). Kai vadinamòs kieno nors vardu, mes esame atsakingi prie‰ tà
Ïmog˜. Lygiai kaip esame atsakingi prie‰ ‰eimà, kurios vardà turime,
taip esame atsakingi prie‰ Jòz˜ Krist˜, kai priimame Jo vardà. Turime
stengtis gyventi kaip Jis.

■ Parodykite paveikslà 3-b, „Mergina atnaujina savo krik‰to sandorà,
priimdama sakramentà“. Papra‰ykite klasòs nares perskaityti Doktri-
nos ir Sandor˜ 20:77.

Mes atnaujiname savo krik‰to sandoras priimdamos sakramentà. Kai
laikomòs savo sandor˜ visuomet atminti Jòz˜ Krist˜ ir laikytis Jo ∞sa-
kym˜, mums paÏadòtas palaiminimas.

1. Bti nuolankiu.
2. Turòti suduÏusià ‰ird∞ ir atgailaujanãià dvasià.
3. Paliudyti, kad js pasiryÏ´ priimti Jòzaus Kristaus

vardà.
4. Apsispr´sti tarnauti Jòzui Kristui iki galo.
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3-b. Mergina atnaujina savo krik‰to sandorà, priimdama sakramentà.
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■ Kà Dangi‰kasis Tòvas paÏada tiems, kurie laikosi ‰i˜ sandor˜? Kaip Jo
Dvasios artumas padeda mums Jam tarnauti ir laikytis Jo ∞statym˜?

Ms˜ tobulòjimas po krik‰to
Jòzaus Kristaus Evangelija moko, kad krik‰tas Kristaus BaÏnyãioje yra
pradÏia. Bet negana tik bti pakrik‰tytoms. Po krik‰to mes turime
daryti daug dalyk˜, kurie padòs mums pasiekti amÏinàj∞ gyvenimà.

■ Papra‰ykite klasòs nar´ perskaityti Moronio 6:4–9. Kokius ∞sipareigo-
jimus mes gauname po krik‰to? Leiskite seserims pagalvoti; tada
pakabinkite plakatà su ‰iuo sàra‰u arba lentoje uÏra‰ykite ‰ià infor-
macijà:

■ Papra‰ykite klasòs nares perÏiròti sàra‰à lentoje ir tada sav´s
paklausti: „Kaip man reikia pasitaisyti, laikantis krik‰to sandor˜?“

Krik‰to metu mes pradòjome dvasi‰kai atgimti. Turime t´sti ‰∞ naujà
gyvenimà, darydamos tai, kà i‰vardijo Moronis. Bet kai atliekame savo
pareigas, besirpindamos ‰eimomis ir namais, lankydamos mokyklà,
vykdydamos kasdieninius ∞sipareigojimus, – mes ∞sitraukiame ∞ pasau-
lieti‰kas problemas ir kartais pamir‰tame savo sandoras.

Kartais mes suklystame. Tada turime atgailauti, kad laikytumòmòs
savo krik‰to sandor˜. Kai atvirai prisipaÏinsime, kad nusidòjome, ir
atgailausime (Ïr. „Atgaila“), mes vòl Ïengsime tobulybòs link. Kai per
maldà nuo‰irdÏiai ie‰kosime ·ventosios Dvasios vadovavimo, gausime
nurodym˜, kurie padòs mums ∞veikti savo klaidas ir i‰vengti t˜ paãi˜
klaid˜ ateityje.

■ Kaip sustiprinti savo dvasingumà ir laikytis savo krik‰to sandor˜?

Kelias ∞ tobulyb´
Ar mes kada nors visi‰kai ∞vykdysime savo krik‰to sandoras? ·iame
gyvenime turbt ne, bet turime toliau tobulinti savo gyvenimus, keisti
blogus ∞proãius gerais. Prezidentas Spenseris V. Kimbolas pasakò:

1. Melstis Dangi‰kajam Tòvui.
2. Pasninkauti dòl ypating˜ poreiki˜.
3. Lankyti ir dalyvauti BaÏnyãios susirinkimuose.
4. Reguliariai priimti sakramentà.
5. Rpintis vienas kito gerove.
6. Atgailauti dòl savo nuodòmi˜.
7. Sekti ·ventosios Dvasios vedimu.
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„Atrodo, kad kelias ∞ tobulyb´ yra asmeninio gyvenimo pakeitimas –
visais atvejais blogio pakeitimas gòriu. Pasikeitimai pavyks geriausiai,
jeigu vienu metu keisime vienà dalykà. … Nes jei kas nors kasmet
moka vienà de‰imtàjà savo pajam˜, tas yra tobulas ‰iuo atÏvilgiu. Nòra
sunku tapti tobulu vengiant piktÏodÏiavimo ∞proãio, nes tas, kuris
uÏdaro savo burnà visiems keiksmams, yra kelyje ∞ tobulyb´ ‰iuo
aspektu. Jei kas studijuoja Ra‰tus su deramu atsidavimu, jis taip pat
pasiekò tobulyb´ ‰iuo aspektu.“ („Be Ye Therefore Perfect“, Speeches
of the Year, 1974 [1975] p. 241–242.)

Prana‰as Nefis sakò, kad mes „turime verÏtis pirmyn“ ir „i‰tverti iki
galo“. Vie‰pats paÏadòjo mums amÏinàj∞ gyvenimà su Juo, jei parody-
sime savo meil´ paklusdami Jam ir laikydamiesi savo krik‰to sandor˜
(Ïr. 2 Nefio 31:19–21). Tikrà laim´ Ïemòje ir amÏinà dÏiaugsmà ateityje
suteikia gyvenimas pagal sandoras, kurias sudaròme su Vie‰paãiu.

Prezidentas DÏozefas Fildingas Smitas tai paai‰kino taip:

„Vienas i‰ didÏiausi˜ tikrosios BaÏnyãios tiksl˜ yra mokyti Ïmones, kà
jie turi daryti po krik‰to, kad gaut˜ visus Evangelijos palaiminimus…

Mes turime i‰tverti iki galo; mes turime laikytis ∞sakym˜ po krik‰to; …
mes turime gyventi taip, kad ∞gytume dievi‰kàsias savybes ir taptume
tokiais Ïmonòmis, kurie galòs dÏiaugtis celestialinòs karalystòs ‰love ir
stebuklais.“ („The Plan of Salvation“, Ensign, 1971 lapkritis, p. 5.)

Buvusi katalik˜ vienuolò, kuri prisijungò prie BaÏnyãios, ai‰kino, kà jai
rei‰kò jos krik‰tas:

„Viskas, kà maãiau ir girdòjau BaÏnyãioje, man paliko didel∞ didel∞
∞spd∞. ·iluma ir meilò bei gilus nari˜ rpinimasis vieni kitais, privertò
mane suvokti, kad ‰ioje religijoje yra kaÏkas ypatingo…

Tada suvokiau …, kad buvau neteisingoje baÏnyãioje ir kad Pastar˜j˜
Dien˜ ·vent˜j˜ Jòzaus Kristaus BaÏnyãia yra vienintelò tikra BaÏnyãia
‰ioje Ïemòje. Îinojau taip pat, kad turiu … prie jos prisidòti…

Peròjimas i‰ buvusio ∞ dabartin∞ gyvenimà nebuvo lengvas, bet tai, kas
mane palaikò per visà tà laikotarp∞, buvo ir yra kassavaitinis mano
krik‰to sandor˜ atnaujinimas sakramento susirinkime – mano sandora
priimti Gelbòtojo vardà, visuomet J∞ atminti bei laikytis Jo ∞sakym˜,
taip pat Vie‰paties sandora, kad jei vykdysiu ‰iuos paÏadus, Jo Dvasia
visuomet bus su manimi…

Taip pat prisimenu savo krik‰tà ir visi‰kà panardinimà vandenyje. Man
tai simbolizuoja savanaudi‰kumo ir nuodòmòs mirt∞ ir mano, kaip
Dievo vaiko, prisikòlimà atnaujintam gyvenimui. Manau, kad ‰is
krik‰to aktas taip pat simbolizuoja tai, kaip Dangi‰kasis Tòvas nori,
kad mes gyventume – nugalòdami savanaudi‰kumà ir kovodami su
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pagunda. ·itaip mes „mir‰tame“ sau ir nuodòmei ir prisikeliame bei
kasdien Ïengiame pirmyn keliu, vedanãiu atgal pas ms˜ Tòvà.

Tada a‰ tyliai atnaujinu savo sandorà priimti Jòzaus Kristaus vardà,
pasakydama Jam, kad atnaujinu paÏadà priimti J∞, Evangelijos princi-
pus ir Jo mokymà; priimti BaÏnyãià ir paremti prana‰à ir kitus BaÏny-
ãios ∞galiotinius, vienintelius, kurie gavo dievi‰kà paskyrimà vadovauti
mums Dievo vardu. Savo tylioje maldoje a‰ priduriu, kad atnaujinu
sandorà visada J∞ atminti, pavyzdÏiui, atsiminti Jo bvimà, ypaã pagun-
dos ar nuovargio akimirkomis. Galiausiai a‰ atnaujinu sandorà laikytis
Jo ∞sakym˜, Ïinodama, kad jei i‰tikimai tai darysiu, Jo Dvasia bus su
manimi.“ (Pacitavo Hartmanas ir Koni Rektorai (Hartman and Connie
Rector) No More Strangers, 4 tomas [1971–90] 3:154, p. 157, 159.)

Apibendrinimas
Krik‰to metu mumyse prasideda „‰irdies permaina“. Mes sudaròme
sandoras priimti Jòzaus Kristaus vardà ir laikytis Jo ∞sakym˜. Kai kas-
dien stengsimòs tai daryti, Jo Dvasia bus su mumis. Jo Dvasia padòs
mums tapti tokiomis kaip Jis.

Kvietimas
Pagalvokite apie tai, kas atsitiko js˜ gyvenime po krik‰to. Apmàstykite
klausimus, pateiktus Almos 5:26–31. Jei kaÏkà jums reikia daryti geriau,
pradòkite ‰iandien, atgailaudamos ir taisydamos tai, kas negera.

Papildomos Ra‰t˜ i‰traukos
■ Galatams 3:27-29 (krik‰to dòka tampame viena Kristuje).

■ 1 Petro 3:21 (krik‰tas ir prisikòlimas).

■ Doktrinos ir Sandor˜ 27:2 (sakramento priòmimas).

Mokytojos pasiruo‰imas
Prie‰ pravesdama ‰ià pamokà:

1. Studijuokite Evangelijos princip˜ 20 skyri˜ „Krik‰tas“.

2. ApÏvelkite ‰io vadovòlio 2 pamokà „Atgaila“.

3. Paruo‰kite plakatus, kaip siloma pamokoje, arba uÏra‰ykite ‰ià
informacijà lentoje.

4. Papra‰ykite klasòs nares papasakoti js˜ parinktas istorijas, perskai-
tyti Ra‰t˜ i‰traukas ar citatas
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·ios pamokos tikslas yra padòti mums suprasti didÏiuosius palaimini-
mus, kuriuos galime gauti per ·ventosios Dvasios dovanà.

Kodòl mums reikia ·ventosios Dvasios dovanos
Prie‰ krik‰tà ir patvirtinimà BaÏnyãios naròmis tik kartais jausdavome
·ventàjà Dvasià. PavyzdÏiui, jei mus mokò misionieriai, ·ventoji
Dvasia suteikdavo mums gerà jausmà, kad Evangelija yra tiesa, ir
padòdavo mums jà suprasti ir priimti. Bet mes neturòjome privilegijos
nuolat mògautis ·ventosios Dvasios bendryste, tol kol nebuvome
pakrik‰tytos ir patvirtintos. Tà kartà ·ventosios Dvasios dovana mums
buvo suteikta Melchidezeko kunigystòs galia.

·ventoji Dvasia yra viena didÏiausi˜ dovan˜, kuria galime dÏiaugtis
Ïemòje. Prezidentas Lorencas Snou pasakò, kad „nuo to karto, kai
gauname… ·ventosios Dvasios dovanà, mes turime draugà“ (Ïr.
Conference Report, 1899 spalis, p. 52).

■ Kokiu bdu ·ventoji Dvasia yra trok‰tama bendrystò?

■ Parodykite paveikslà 4-a, „Mergina patvirtinama BaÏnyãios nare ir
gauna ·ventàjà Dvasià rank˜ uÏdòjimu“.

■ Tegul klasòs naròs perskaito Jono 14:16-17, 26 ir 16:13. I‰vardinkite
kelias prieÏastis, dòl kuri˜ mums reikia ·ventosios Dvasios bendrys-
tòs? Leiskite seserims pagalvoti; tada pakabinkite plakatà su ‰iuo
sàra‰u arba uÏra‰ykite ‰ià informacijà lentoje:
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4-a. Mergina patvirtinama BaÏnyãios nare ir gauna 
·ventàjà Dvasià rank˜ uÏdòjimu.
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Vyresnysis Legrandas Riãardsas parei‰kò: „A‰ noròãiau, kad mano vai-
kai ir vaik˜ vaikai mògaut˜si ·ventosios Dvasios bendryste labiau nei
bet kokia kita draugyste ‰iame pasaulyje, nes jei jie kreips dòmes∞ ∞ ‰ios
Dvasios raginimus, ji nuves juos prie visos tiesos ir saugiai atves pas j˜
Tòvà danguje.“ (Îr. Conference Report, 1966 balandis, p. 112; arba
Improvement Era, 1966 birÏelis, p. 540.)

·ventoji Dvasia yra labai trok‰tamas bendraÏygis. Turòtume daryti
viskà, kà galime, kad ji likt˜ ms˜ bendraÏyge.

■ Perskaitykite 2 Nefio 32:5. Ko ‰i Ra‰t˜ eilutò moko mus apie ·vento-
sios Dvasios bendryst´? Kokiais kitais poÏiriais ·ventoji Dvasia yra
trok‰tamas bendraÏygis?

Kaip su savimi i‰laikyti ·ventàjà Dvasià 
Øsakym˜ laikymasis padòs mums i‰laikyti ·ventàjà Dvasià. Kiekvienà
kartà, kai priimame sakramentà, mes pasiÏadame paklusti Vie‰paties
∞sakymams. Vie‰pats paÏadòjo mums, kad jei laikysimòs savo paÏado,
galòsime visuomet su savimi turòti Jo Dvasià (Ïr. DS 20:77).

Vie‰pats taip pat pra‰ò, kad i‰liktume moraliai ‰varios. Jis pasakò, jog
ms˜ knai yra kaip ‰ventyklos. Jei ms˜ knai bus ‰vars ir tyri min-
timis, kalba, apsirengimu bei poelgiais, ·ventoji Dvasia bus su mumis
(Ïr. 1 Korintieãiams 3:16–17). Turime vengti bet kokios blogio formos,
netgi to kas tik atrodo esà blogis.

Tai, kà mes gal laikome „nereik‰mingais dalykais“, gali ∞Ïeisti ·ventàjà
Dvasià. I‰ 3 Nefio 11:29 suÏinome, kad nesutarimai kyla i‰ velnio.
Nesutarimas rei‰kia, kad mumyse nòra vienybòs ir harmonijos. Jei gin-
ãijamòs ir kivirãijamòs, ·ventoji Dvasia pasitraukia. Nors ginãas su
vyru, vaiku, broliu ar seserimi gal ir nòra rimta nuodòmò, jis i‰varo
·ventàjà Dvasià.

Prana‰as DÏozefas Smitas negalòjo gauti ∞kvòpimo i‰ Dvasios, jei jo
jausmai nebuvo teisingi visiems. Vienà rytà DÏozefas supyko dòl kaÏ-

1. Ji padeda mums priimti Evangelijà ir mokyti jos.
2. Ji padeda mums atsiminti.
3. Ji saugo mus nuo blogio.
4. Ji perspòja mus apie pavoj˜.
5. Ji pasako mums viskà, kà turòtume daryti.
6. Ji turi apvalanãià ir pa‰ventinanãià galià.
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kokio savo Ïmonos poelgio. Kai pabandò versti Mormono Knygà, jis
negalòjo to padaryti, todòl nuòjo ∞ sodà ir meldòsi. Po to sugr∞Ïo ir
papra‰ò Emos atleidimo. Tik tada jis vòl galòjo versti (Ïr. David Whit-
mer, 1882 spalio 15, B. H. Roberts, Comprehensive History of The Church,
1:131).

Mes neturòtume pykti, kai ms˜ vaikai blogai pasielgia. Turòtume
leisti ·ventajai Dvasiai parodyti mums, kaip pakoreguoti savo vaik˜
elges∞ (Ïr. DS 121:43).

■ Kokie ms˜ poelgiai trukdo ·ventajai Dvasiai bti ms˜ bendra-
Ïyge? Kà galime daryti, kad turòtume Dvasios bendryst´? Atsaky-
mus sura‰ykite lentoje dviem stulpeliais.

Prezidentas DÏozefas Fildingas Smitas pasakò:

„·ventoji Dvasia nepasiliks su tuo, kuris nòra pasiryÏ´s paklusti ir lai-
kytis Dievo ∞sakym˜… ·ventoji Dvasia negali ∞eiti ∞ tokià sielà.

Ta puiki dovana ateina pas mus tik per nuolankumà, tikòjimà ir
paklusnumà…

Ar js kada stabtelòjote ir susimàstòte, kokia mums duota didÏiulò pri-
vilegija patirti vieno i‰ Dievybòs nari˜ bendryst´? Ar esate apie tai taip
pagalvoj´? Tai ms˜ privilegija, jei laikysimòs mums Vie‰paties duot˜
∞sakym˜.“ („Fundamental Gospel Truth Balance Education“, Brigamo
Jango universiteto studentams, Church News, 1961 lapkriãio 4, p. 14.)

Kaip ·ventoji Dvasia padeda mums
Kai per savo i‰tikimyb´ parodysime, jog trok‰tame ·ventosios Dvasios
bendrystòs, Ji mums padòs ∞vairiais bdais.

Ji padeda ms˜ ‰eimoms bti laimingesnòms
·ventoji Dvasia „∞kvepia doryb´, ‰velnumà, gerumà, meilumà, malo-
ningumà ir tikràjà meil´“ (Parley P. Pratt, Key To The Science of Theology,
p. 100). Kai mes su savo ‰eimos nariais i‰siugdome ‰ias savybes, ms˜
namuose atsiranda daugiau harmonijos.

Ji parodo, kà mums daryti
·ventoji Dvasia gali padòti mums priimti svarbius sprendimus ir suÏi-
noti, kà turime daryti.

■ Tegul klasòs naròs perskaito Doktrinos ir Sandor˜ 6:15 ir 8:2. Kaip
·ventoji Dvasia parodo mums, kà daryti?

Ji padeda mums augti BaÏnyãioje
Vyresnysis Franklinas D. Riãardsas pasakojo, kaip ·ventoji Dvasia vedò
j∞: „A‰ girdòjau ram˜ tyl˜ balsà ar ·ventosios Dvasios ‰nabÏdes∞, kai
tardavausi su jumis, mano broliai ir seserys, kai suteikdavau kunigyst´
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vyrams, kai skirdavau vyrus ir moteris ∞ BaÏnyãios pareigybes, kai lai-
mindavau serganãiuosius, kai liudydavau nepriklausantiems BaÏny-
ãiai, lygiai kaip ir nariams, kai sakydavau pamokslà ir daugeliu kit˜
atvej˜.“ (Îr. Conference Report, 1973 balandis, p. 171–72; arba Ensign,
1973 liepa, p. 117.)

Ji mus ∞spòja
Kartais ·ventoji Dvasia perspòja mus apie pavoj˜ ar pagundà. Vyres-
nysis Franklinas D. Riãardsas pasakojo apie jauno tòvo patirtà nuti-
kimà:

„Vienà nakt∞ j∞ pabudino balsas, ai‰kiai sakantis keltis ir lipti Ïemyn.
Jis pakluso ∞spòjimui ir ∞eidamas ∞ virtuv´ i‰vydo vienà sienà, apimtà
liepsn˜. Jis skubiai paÏadino savo ‰eimà, paskambino ∞ gaisrin´ ir ‰ei-
mos padedamas kovojo su ugnimi, neleisdamas jai ∞sisiautòti, kol atva-
Ïiavo gaisrininkai ir jà uÏgesino.

Jis net nesuabejojo, kad tas ∞spòjimas buvo pasirei‰kimas ·ventosios
Dvasios globos, kurià ji suteikia gyvenantiems harmonijoje su Dvasia.“
(Îr. Conference Report, 1973 balandis, p. 171; arba Ensign, 1973 liepa,
p. 117.)

■ Ar nuo to laiko, kai gavote ·ventosios Dvasios dovanà, nòra buv´,
kad ·ventoji Dvasia ∞spòt˜ jus apie pagundà ar pavoj˜?

Ji mus paguodÏia
Daug Ïmoni˜ paliudijo apie guodÏianãià dvasià, kurià jautò skausmo
ar lidesio valandà. ·ventoji Dvasia padòjo jiems rasti ramyb´ ir supra-
timà.

Vyresnysis Franklinas D. Riãardsas papasakojo tok∞ atsitikimà: „Man
buvo suteikta privilegija susitikti su dviem nuostabiomis moterimis,
artimomis draugòmis, kurios neteko savo vyr˜ per lòktuvo avarijà.
Ar jos buvo apimtos nevilties ir gilaus gedulo? Ne, tikrai ne. Niekad
nemaãiau didesnòs dràsos ir jògos. Jos abi liudijo, kad jos i‰ ties jautò
Dvasios paguodà, … ir buvo ∞sitikinusios, kad joms ir j˜ ‰eimoms vis-
kas bus gerai, jei jos neatitrks nuo BaÏnyãios ir laikysis Dievo ∞sa-
kym˜.“ (Îr. Conference Report, 1973 balandis, p. 171; arba Ensign, 1973
liepa, p. 117.)

Prezidentas Heberis DÏ. Grantas pasakojo, kaip ·ventoji Dvasia suteikò
paÏinimo ir paguodos jo ‰eimos nariams:

„MaÏdaug valandà prie‰ savo Ïmonos mirt∞ pa‰aukiau vaikus ∞ jos
kambar∞, pasakiau jiems, kad j˜ motina mir‰ta, ir pakvieãiau atsisvei-
kinti. Viena i‰ mergaiãi˜, maÏdaug 12 met˜ amÏiaus, pasakò man:
„Tòti, nenoriu, kad mama mirt˜. A‰ lankydavausi kartu su tavimi ligo-
ninòje … ‰e‰is mònesius i‰ eilòs; kiekvienà kartà, kai mama kankinda-
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vosi, tu jai patarnaudavai ir ji i‰sivaduodavo i‰ skausmo bei ramiai
uÏmigdavo. A‰ noriu, kad uÏdòtum rankas ant mamos ir jà pagydy-
tum.“

A‰ pasakiau savo maÏajai mergaitei, kad mes visi kada nors turòsime
mirti ir kad ‰irdyje esu tikras, jog jos mamos laikas jau atòjo. Mergaitò
ir kiti vaikai i‰òjo i‰ kambario.

Tada a‰ atsiklaupiau prie savo Ïmonos (kuri jau buvo praradusi
sàmon´) lovos ir pasakiau Vie‰paãiui, kad pripaÏ∞stu Jo rankà gyve-
nime, mirtyje, dÏiaugsme, lidesyje, gerovòje ar varge. Padòkojau Jam
uÏ Ïinojimà, kad mano Ïmona priklauso man visai amÏinybei… Bet a‰
pasakiau Vie‰paãiui, kad man trksta jòg˜ pakelti Ïmonos mirt∞ ir tai,
kaip tai atsilieps mano maÏ˜ vaik˜ tikòjimui, … ir maldavau Vie‰paties
i‰ vis˜ jòg˜, kurias turòjau, … suteikti mano maÏajai mergaitei Ïino-
jimà, kad tai yra Jo sprendimas ir Jo valia, kad jos mama mirt˜.

Po valandos mano Ïmona mirò, ir a‰ vòl pakvieãiau savo vaikus ∞ kam-
bar∞. Mano pus‰e‰t˜ ar ‰e‰eri˜ met˜ berniukas graudÏiai raudojo, o
maÏoji dvylikos met˜ mergaitò apkabino j∞ ir pasakò: „Neraudok,
neverk, Heberi; kai mes i‰òjome i‰ ‰io kambario, Vie‰paties balsas i‰
dangaus pasakò man: „Su tavo mamos mirtimi Vie‰paties valia bus
∞vykdyta.“ (Gospel Standards, comp. G.Homer Durham [1941], p. 361.)

Ji liudija tiesà
Per ·ventàjà Dvasià mes gauname savàj∞ Evangelijos liudijimà.

Îydò moteris, kuri noròjo suÏinoti apie BaÏnyãià, nuòjo ∞ vie‰àjà biblio-
tekà ir susirado DÏozefo F. Smito knygà Gospel Doctrine (Evangelijos
doktrina). Beskaitydama ji jautò stipr˜ tro‰kimà suÏinoti daugiau. Ji
nusprendò apsilankyti Pastar˜j˜ Dien˜ ·vent˜j˜ BaÏnyãioje. Ji pasa-
koja:

„Tuo metu jau buvau i‰tekòjusi ir papra‰iau savo vyro nuveÏti mane ∞
mormon˜ BaÏnyãià. Ai‰kiai prisimenu, kaip dvejojau prie‰ ∞Ïengdama
∞ maldos namus, bijodama pamatyti NukryÏiuotàj∞. Koks dÏiaugsmas
uÏpldo mane, kai ∞òjusi i‰vydau maldos namus, pilnus tik ‰ilt˜, drau-
gi‰k˜ Ïmoni˜. Sekmadieninòs mokyklos pamoka privertò mane jaustis,
lyg po ilgos kelionòs bãiau gr∞Ïusi namo.

Po pamald˜ mums prane‰ò, kad vyksta pamokòlòs visiems, ir mus
pakvietò ∞ vienà, kuri, kaip vòliau suÏinojau, vadinama besidominãi˜j˜
pamoka. Tà sekmadien∞ vyko pamoka apie BaÏnyãios organizacijà. Kai
buvo paminòtos vyskupo pareigos, mokytojas paai‰kino, manau, i‰
pagarbos man ir mano vyrui, kad vyskupas yra kaip rabinas. Vòliau,
kai jis aprodò mums maldos namus, a‰ pasakiau jam: „Tikiuosi, js
nesupyksite dòl mano pastebòjimo, bet vyskupas js˜ BaÏnyãioje visai
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nòra kaip rabinas. Rabinas yra tiesiog mokytojas, o js˜ vyskupas turi
Dievo ∞galiojimus.“

A‰ buvau tiesiog apstulbinta, girdòdama save tai sakant. Ir tai turòjo
bti tik pradÏia. Tuo metu neturòjau supratimo, koks mano „i‰ma-
nymo“ apie tuos dalykus ‰altinis. Tiesa, kà tik buvau baigusi skaityti
„Evangelijos doktrinà“, bet dviej˜ dien˜ skaitymo negana intelektua-
liai ∞sisavinti 543 puslapius nauj˜ idòj˜ ir sàvok˜. Vòliau suÏinojau,
kad tai ‰irdies ∞Ïvalgumas – Dvasios patvirtinimas – kuris Ïinias paver-
ãia ∞ supratimà.“ (Renee Pool Vorhaus, „The God of My Fathers“,
Ensign, 1978 vasaris, p. 20.)

Per ·ventàjà Dvasià galime suÏinoti, kai Dievo prana‰as aprei‰kia tiesà.
Prezidentas DÏ. Rubenas Klarkas jaunesnysis mokò, kad „mes galime
Ïinoti ar pasisakantys yra „∞kvòpti ·ventosios Dvasios“, mes galime
tai pasakyti tik tada, kai patys esame „∞kvòpti ·ventosios Dvasios“
(Church News, 1954 liepos 31, p. 9). Svarbu, kad gyventume taip, kad
·ventoji Dvasia galòt˜ nuolat mus lydòti ir padòt˜ atskirti tiesà.

·ventosios Dvasios palaiminimai yra tikri. ·ie palaiminimai pasiekiami
mums, kaip BaÏnyãios nariams, jei teisiai j˜ sieksime.

■ Pakvieskite klasòs nares papasakoti apie metà, kai jos jautò ·vento-
sios Dvasios bendryst´.

Apibendrinimas
·ventosios Dvasios dovana yra didelis palaiminimas. Jis duotas tiems,
kurie buvo patvirtinti BaÏnyãios nariais. ·i Dvasia btina mums, kad
sòkmingai uÏbaigtume savo misijà ‰ioje Ïemòje. ·ventoji Dvasia padòs
mums visais gyvenimo atvejais, jei bsime vertos Jos bendrystòs.

Kvietimas
Siekite ·ventosios Dvasios bendrystòs kasdieniniame gyvenime. UÏsi-
bròÏkite sau tikslà patobulòti vienoje ar keliose pateiktose srityse:

1. Stengdamosi laikytis vis˜ ∞sakym˜.

2. Reguliariai melsdamosi.

3. Rodydamos meil´ Gelbòtojui.

4. Tarnaudamos kitiems.

5. I‰saugodamos tyras mintis ir veiksmus.

6. Dòkodamos Vie‰paãiui uÏ Jo palaiminimus ir uÏ ·ventosios Dvasios
dovanà.

Papildomos Ra‰t˜ i‰traukos
■ Apa‰tal˜ darbai 5:32 (·ventoji Dvasia, liudininkas).
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■ 1 Nefio 10:17 (matyk, girdòk ir Ïinok ·ventosios Dvasios galia).

■ 2 Nefio 31:13 (kalbòjimas angel˜ kalba gavus ·ventosios Dvasios
dovanà).

■ Doktrinos ir Sandor˜ 107:56 (Ïinojimas, ·ventosios Dvasios dòka,
kas bus ateityje).

■ Mozòs 6:61 (Guodòjas).

Mokytojos pasiruo‰imas
Prie‰ pravesdama ‰ià pamokà:

1. Studijuokite Evangelijos princip˜ 21 skyri˜ „·ventosios Dvasios
dovana“.

2. Paruo‰kite plakatà, kaip siloma pamokoje, arba uÏra‰ykite ‰ià
informacijà lentoje.

3. Papra‰ykite klasòs nares papasakoti js˜ parinktas istorijas, perskai-
tyti Ra‰t˜ i‰traukas ar citatas.
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·ios pamokos tikslas yra padòti mums ∞gyti, stiprinti ir dalintis liudi-
jimu apie sugràÏintà Jòzaus Kristaus Evangelijà.

Kas yra liudijimas?
■ Pagiedokite giesm´ „Jis gyvas, Atpirkòjas ms!“ (Îr. Giesmòs ir vaik˜

dainos, p. 38.)

Liudijimas neatsiranda vien ms˜ màstymo gali˜ dòka. Prezidentas
Spenseris V. Kimbolas pasakò, kad „liudijimai yra jausmai, ne tik fakt˜
kaupimas“ (citata i‰ Margaret Hoopes, „Community and Communica-
ting: The Power of Testimony Meeting“, Ensign, 1978 sausis, p. 50).

Liudijimas apie Evangelijà „gaunamas, kai ·ventoji Dvasia kalba ms˜
dvasiai; jis ateina, kai girdimas ramaus tylaus balso ‰nabÏdesys“. Jis
ateina su „ramiu, nesvyruojanãiu tikrumu“. …

Trys neatskiriamos tiesos turi bti kiekviename tikrame liudijime:
1. Kad Jòzus Kristus yra Dievo Snus ir pasaulio Gelbòtojas (Ïr. DS
46:13); 2. Kad DÏozefas Smitas yra Dievo prana‰as, per kur∞ Evangelija
buvo sugràÏinta ‰iame Evangelijos laikotarpyje; ir 3. Kad Pastar˜j˜
Dien˜ ·vent˜j˜ Jòzaus Kristaus BaÏnyãia yra „vienintelò tikra ir gyva
baÏnyãia ant visos Ïemòs veido“ (DS 1:30). (Bruce R. McConkie,
Mormon Doctrine, 2-as leidimas [1966], p. 785–786.)

Prezidentas DÏozefas F. Smitas taip paliudijo: „Mano broliai ir seserys,
a‰ trok‰tu jums paliudyti, nes gavau patikinimà, kuris uÏvaldò visà
mano esyb´. Jis giliai ∞augo mano ‰irdyje, jis uÏpildo kiekvienà mano
sielos dalel´ taip, kad a‰ noriu pasakyti ‰iems Ïmonòms, … kad Dievas
atskleidò man, jog Jòzus yra Kristus, Gyvojo Dievo Snus, pasaulio
I‰pirkòjas, kad DÏozefas Smitas yra, buvo ir visada bus Dievo prana-
‰as, paskirtas ir i‰rinktas vadovauti ‰iame Evangelijos laikotarpyje…
A‰ Ïinau, kad tai tiesa, kaip kad tiesa yra tai, kad a‰ gyvenu, ir liudiju
sulig ta tiesa … Îinau, kad tai Dievo karalystò ir kad Dievas yra prie
vairo. Jis vadovauja savo tautai. Jis vadovauja ‰ios BaÏnyãios preziden-
tui … ir Jis ir toliau vadovaus ‰ios BaÏnyãios vadovams iki Ïemòs
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pabaigos. Jis neleist˜, kad tai bt˜ duota kitai tautai ar palikta Ïmo-
nòms.“ (Gospel Doctrine, 5-as leidimas. [1939], p. 501–502.)

Dievo prana‰ai turi stipr˜ liudijimà apie Jòzaus Kristaus Evangelijà.
Bet galingas liudijimas nòra paliktas tik prana‰ams. Prezidentas Briga-
mas Jangas sakò: „Pastar˜j˜ dien˜ ‰vent˜j˜ pareiga ir privilegija yra
Ïinoti, kad j˜ religija tikra.“ (Discourses of Brigham Young, rinkt. John A.
Widtsoe [1954], p. 429.)

Mes visos turime privilegijà ir pareigà ∞gyti liudijimà apie Jòz˜ Krist˜,
DÏozefà Smità ir ms˜ gyvàj∞ prana‰à. Mes galime ∞gyti liudijimà apie
Mormono Knygos tiesà, de‰imtinòs principà, I‰minties Îod∞ ir visus
kitus Evangelijos principus.

■ Papra‰ykite seseris i‰vardinti Evangelijos principus, apie kuriuos jos
∞gijo liudijimus. Jei ∞manoma, papra‰ykite, kad jos papasakot˜, kaip
gavo savo liudijimus.

Liudijimai ateina ·ventosios Dvasios dòka
Mes gauname liudijimà, kai ·ventoji Dvasia liudija apie Evangelijos
teisingumà ms˜ dvasioms, ‰irdims ir protams.

■ Perskaitykite Doktrinos ir Sandor˜ 8:2–3. Paai‰kinkite, kaip ·ventoji
Dvasia liudija. Remkitòs vadovòlio Evangelijos princip˜ 7 skyriumi,
poskyriu „·ventosios Dvasios misija“.

Kai kuriems liudijimo gavimas yra ∞spdingas ∞vykis. Taip buvo Hein-
richui ·tilgeriui i‰ Frankfurto Vokietijoje. J∞ aplankò misionieriai, ir jis
nutarò pasikrik‰tyti. Bet artòjant krik‰to dienai, jis òmò abejoti savo
sprendimu. Jam buvo sunku gyventi pagal I‰minties Îod∞ ir de‰imtinòs
∞statymà. Misionieriai buvo kantrs, bet negalòjo ∞tikinti jo paskirti
krik‰to datà. Atòjo kitas misionierius ir papra‰ò jo melsti liudijimo.
Gal˜ gale jis taip padarò. Vòliau brolis ·tilgeris taip pasakojo: „A‰
pamaãiau ry‰kià figrà ir i‰girdau balsà, kuris pasakò man, kad I‰min-
ties Îodis ir de‰imtinòs ∞statymas yra Dievo ∞sakymai.“ („His Tes-
timony Came Through Prayer“, Church News, 1970 sausio 17, p. 6.)

Daugumai Ïmoni˜ liudijimas ateina ne tokiu ∞spdingu bdu. Tie liu-
dijimai nòra maÏiau svarbs ar tikri. Net BaÏnyãios prana‰ai ir apa‰ta-
lai gavo savo liudijimus maÏiau ∞spdingais bdais. Prezidentas
Deividas O. Makòjus paai‰kino, kaip jis gavo savo liudijimà:

„Bdamas berniukas a‰ girdòjau liudijim˜ apie Evangelijos principus,
kunigystòs galià, ‰io darbo dievi‰kumà. A‰ girdòjau raginimà, kad mes
taip pat galime gauti tok∞ liudijimà, jei melsimòs, bet jaunystòje man
kaÏkodòl atrodò, kad mes negalime gauti liudijimo, jei nòra kokio nors
aprei‰kimo. A‰ skaiãiau apie pirmàj∞ prana‰o DÏozefo Smito regòjimà ir
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Ïinojau … kad tai, kà jis gavo, buvo i‰ Dievo; a‰ girdòdavau apie vyres-
niuosius, kurie girdòjo balsus … ir kaÏkaip man susidarò ∞spdis, kad
toks yra vis˜ liudijim˜ ‰altinis…

Pamenu, kai vienà popiet´ jojau per kalvas, galvodamas apie tai, ir
nutariau, kad ten, kalv˜ tyloje, geriausia vieta tam liudijimui gauti.
A‰ sustabdÏiau arkl∞…

Atsiklaupiau, su visa savo ‰irdies aistra i‰liejau savo sielà Dievui ir
pra‰iau jo suteikti liudijimà apie Evangelijà. A‰ maniau, kad turòt˜
bti koks nors aprei‰kimas, kad turòãiau pajusti kok∞ nors pasikeitimà,
kuris nepalikt˜ man jokios abejonòs.

Pakilau, uÏlipau ant arklio, ir kai jis òmò Ïengti taku, a‰ … pasakiau
sau: „Ne, sere, nòra jokio pasikeitimo, a‰ esu lygiai toks pats berniukas,
koks buvau prie‰ atsiklaupiant.“ Lauktas aprei‰kimas neatòjo…

Liudijimas, kad ‰is darbas yra dievi‰kas [atòjo] … per paklusnumà
Dievo valiai pagal Kristaus paÏadà: „Kas vykdys Jo valià, supras, ar tas
mokslas i‰ Dievo, ar a‰ kalbu pats i‰ savo galvos“ (Jono 7:17).“ („Per-
sonal Tetimony“, Improvement Era, 1962 rugsòjis, p. 628–629.)

Prezidentas Marionas G. Romnis paai‰kino, kaip jis gavo savo liudi-
jimà: „Kartais liudijimas Ïmogui ateina i‰ lòto, per ilgà laikà. A‰ neatsi-
menu, kad liudijimas bt˜ atòj´s pas mane staiga… Negaliu atsiminti
tokio meto, kai neturòjau liudijimo. Jis, Ïinoma, sustipròjo bògant
metams, bet negaliu prisiminti, kada netikòjau. Bet nesvarbu, ar liudiji-
mas ateina staiga, ar palaipsniui – jis paveikia Ïmog˜. Îmogus pasikei-
ãia, kai gauna liudijimà.“ („How to Gain a Testimony“, New Era, 1976
geguÏò, p. 11.)

Nesvarbu, kokiu bdu ateina liudijimas, – jis palaimins ms˜ gyve-
nimà ir padòs mums tobulòti Evangelijoje.

Turime pasiruo‰ti gauti liudijimà
■ Parodykite plakatà su ‰iuo sàra‰u arba uÏra‰ykite informacijà lentoje:

1. Trok‰kite tikòti.
2. Tyrinòkite Ra‰tus.
3. Vykdykite Dievo valià.
4. Apmàstykite ir melskitòs tikòdamos Krist˜.
5. DaÏnai pasninkaukite ir melskitòs.
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Trok‰kite tikòti
Pirmasis Ïingsnis – trok‰ti gauti liudijimà – yra svarbus.

■ Perskaitykite Almos 32:26–27. Kaip tro‰kimas suÏinoti tiesà ∞takojo
tai, kà patyrò prezidentas Makòjus ir Heinrichas ·tilgeris? Kaip tas
pats tro‰kimas paveikò DÏozefà Smità? (Îr. DÏozefas Smitas–Istorija
1:10–20).

Tyrinòkite Ra‰tus
Ra‰t˜ studijavimas padeda mums gauti liudijimà. Liudijimas neateis,
jei mes jo nesieksime.

■ Perskaitykite Doktrinos ir Sandor˜ 9:7–9. Kaip Ra‰t˜ studijavimas
padeda mums gauti liudijimà?

Vykdykite Dievo valià
Prezidentas Deividas O. Makòjus gavo liudijimà vykdydamas Vie‰pa-
ties valià. Kiekvienas galime sulaukti liudijimo, jei vykdysime Vie‰pa-
ties valià.

■ Perskaitykite Jono 7:17. Kokiu bdu ‰ie ∞sakymai paruo‰ia mus gauti
liudijimà?

Apmàstykite ir melskitòs tikòdamos Jòz˜ Krist˜
Turime pra‰yti Dangi‰kojo Tòvo, kad gautume paÏinimà i‰ ·ventosios
Dvasios. Mes taip pat turime pasitikòti, jog Dievas mus myli ir kad Jis
padòs mums atpaÏinti ·ventosios Dvasios raginimus.

■ Perskaitykite Moronio 10:3–5. Kodòl taip svarbu melstis siekiant
gauti liudijimà?

DaÏnai pasninkaukite ir melskitòs
Pasninkas padidina maldos galià. Pasninkas ir malda padòs mums
∞gyti liudijimà.

■ Perskaitykite Almos 5:45–46. Kokiu bdu pasninkas ir malda mums
padeda ∞gyti liudijimà?

Vienai jaunai moteriai, Anetei Parkinson, buvo sunku gauti liudijimà
netgi tada, kai ji meldòsi, skaitò Ra‰tus ir laikòsi ∞sakym˜. Ji sakò:

„A‰ buvau apnikta baimòs, kad galiu bti apgauta, kad galiu apsigauti
manydama, jog gavau liudijimà, uÏuot i‰ ties˜ gavus j∞ per ·ventàjà
Dvasià. A‰ bijojau ir bjauròjausi tokia apgavyste beveik labiau nei bet
kuo kitu. Mintis apie tok∞ pasitikòjimo Dievu panaudojimà atrodò
beveik tokia pat gàsdinanti, kaip ‰okti ∞ erdv´, tikintis, kad kas nors ten
bus ir mane sugaus. Taãiau supratau, kad jei noriu kada nors gauti liu-
dijimà, turiu kaÏkà dòl to daryti.
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Atradau, kad tikòjimas ne∞gyjamas per nakt∞. A‰ nuo‰irdÏiai stengiausi
parodyti ir jausti pasitikòjimà Vie‰paãiu. Bògant laikui, kaÏkas nuosta-
baus òmò vykti manyje. Vienà dienà, besòdint ant lovos, man kilo jaus-
mas, kurio niekad anksãiau nebuvau patyrusi, ir vis dòlto tai nebuvo
visi‰kai naujas jausmas. Pamenu, kai sòdòdama sakiau mintyse: „Vie‰-
pats atsakò ∞ mano maldas! Dabar a‰ Ïinau, kad Jis gyvas. A‰ tikrai
Ïinau, kad Jis gyvas!“

Jausmas buvo gilus, bedugnis, bet kartu malonus ir ramus. Îinojau,
kad Dievas gyvena, ir kokia buvau laiminga!

Îinoma, tuo mano kova nesibaigò. Man vis dar reikòjo suÏinoti, ar
Jòzus Kristus i‰ ties˜ yra mano Gelbòtojas, ar DÏozefas Smitas buvo
prana‰as, ar BaÏnyãios prezidentas yra prana‰as…

Nuo tada mano supratimas apie Evangelijà i‰augo ‰imteriopai, ir a‰
gavau liudijimà apie daugel∞ dalyk˜.“ („Trust, a Key to Testimony“,
New Era, 1978 vasaris, p.33.)

■ Kodòl kartais sunku i‰ugdyti pasitikòjimà Vie‰paãiu? Kaip ms˜
tro‰kimas ∞gyti liudijimà ar sustiprinti j∞ daro ∞takà tam, kà mes
darome?

Privalome nuolat stiprinti savo liudijimus
Vyresnysis Heberis C. Kimbolas sakò:

„Kad galòtumòte sutikti i‰kylanãius sunkumus, jums patiems btina
Ïinoti apie ‰io darbo tiesà…

Ateis metas, kai joks vyras nei moteris negalòs i‰gyventi pasiskolinta
‰viesa. Kiekvienas turòs bti vedamas ‰viesos savyje. Jeigu js neturite
jos, kaip js i‰silaikysite?“ (Citata i‰ Orson F. Whitney, Life of Heber C.
Kimball, 3-ãias leidimas [1967], p. 450.)

Prezidentas Haroldas B. Li pasakò: „Liudijimas nòra kaÏkas, kà turite
‰iandien ir turòsite visuomet. Liudijimas yra trapus. J∞ lygiai taip sunku
i‰laikyti kaip ir mònulio spindul∞. Tai kaÏkas, kà turite kasdien vòl pasi-
imti.“ (Citata i‰ J. M. Heslop, „President Harold B. Lee Directs Church;
Led by the Spirit“, Church News, 1972 liepos 15, p. 4.)

Vyresnysis DÏordÏas K. Kanonas ra‰ò: „Negana, kad mes Ïinojome
apie ‰io darbo tiesà vakar, uÏvakar ar prie‰ savait´, mònes∞ ar metus;
kad btume laimingi, turime ir privalome Ïinoti, kad tai tiesa ‰ian-
dien… Mes galime i‰laikyti tiesos liudijimà savo ‰irdyje, tik gyvendami
arti Dievo.“ (Gospel Truth, rinkt. Jerreld L. Newquist [1957], 1:343.)

Alma palygino liudijimà su sòkla, kuria reikia puoselòti, kad i‰augt˜
graÏus medis.
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■ Perskaitykite Almos 32:37–38. Kas gali prisidòti prie ms˜ liudijimo
praradimo?

■ Perskaitykite Almos 32:41. Kaip mes galime puoselòti savo liudijimà?

Vienas bdas, kuriuo galime ugdyti savo ir kit˜ liudijimus, – tai daÏnai
jais dalintis. Tai ms˜ pareiga dalintis savo liudijimu su nariais ir tais,
kurie nepriklauso BaÏnyãiai. Kiekvienà mònes∞ per pasninko ir liudi-
jim˜ susirinkimà mes galime paliudyti, kad Ïinome, jog tam tikri Evan-
gelijos principai yra teisingi. Mes taip pat galime paai‰kinti, kaip tai
Ïinome. Galime liudyti apie ms˜ Gelbòtojo dievi‰kumà ir Apmokò-
jimà, DÏozefo Smito pa‰aukimà prana‰u ir dabartinio prana‰o pa‰au-
kimà. Dalijimasis liudijimu padeda mums suprasti ir branginti savo
jausmus. Tai padeda ms˜ liudijimui augti mumyse. DaÏnai tiesiog
dalijimasis liudijimu padeda mums suprasti, jog j∞ turime.

Kai liudijame ·ventosios Dvasios galia, kiti gali gauti paliudijimà i‰
·ventosios Dvasios. Tada jie Ïinos, kad tai, kà sakome, yra tiesa. Jie taip
pat gali ∞gyti tro‰kimà nugalòti savo trkumus ir tapti geresni. Geri liu-
dijimo susirinkimai gali taip suartinti apylinki˜ ar skyri˜ narius, kad
jie jauãiasi kaip viena didelò ‰eima.

Apibendrinimas
Liudijimas yra vienas i‰ brangiausi˜ Ïmogaus turt˜. Turòtume gyventi
teisiai, tarnauti kitiems ir dalintis savo liudijimu. Jei taip darysime,
ms˜ liudijimas ∞gys galios ir suteiks ms˜ gyvenimui daug
dÏiaugsmo, stiprybòs ir ramybòs.

Kvietimas
Raskite galimybi˜ pasidalinti savo liudijimu su kitais.

Mokytojos pasiruo‰imas
Prie‰ pravesdama ‰ià pamokà:

1. Studijuokite Evangelijos princip˜ 7 skyriaus poskyr∞ „·ventosios
Dvasios misija“, p. 31–32.

2. Studijuokite Almos 32:26–43 ir Etero 12:6.

3. Pamokà pradòkite giesme „Jis gyvas, Atpirkòjas ms!“ (Ïr. Giesmòs ir
vaik˜ dainos, p. 38).

4. Paruo‰kite plakatà, kaip siloma pamokoje, arba uÏra‰ykite ‰ià
informacijà lentoje.

5. Papra‰ykite klasòs nares papasakoti js˜ parinktas istorijas, perskai-
tyti Ra‰t˜ i‰traukas ar citatas.



PASNINKAS
6  p a m o k a

43

·ios pamokos tikslas yra padòti mums suprasti, kaip sustiprinti save ir
savo ‰eimà per pasninkà.

Teisingas bdas pasninkauti
■ Tegul klasòs narò, kurios papra‰òte paruo‰ti Evangelijos princip˜ 25

skyriaus „Pasninkas“ 3 minuãi˜ apÏvalgà, apÏvelgia tà skyri˜.

Pasninko dvasingumo padidinimas
Pasninkas padeda mums pripaÏinti, kad esame priklausomi nuo Vie‰-
paties. Kai pasninkaujame ir meldÏiamòs, nusigr´Ïiame nuo pasaulie-
ti‰kumo. Mes atveriame savo ‰irdis tam, kad paÏintume ir priimtume
Dievo valià sau ir savo ‰eimoms. Pasninkavimas taip pat reikalauja
ms˜ maldos nuo‰irdumo.

Stiprindamos pasninko dvasingumà galime pagerinti savo ‰eimos san-
tykius. Be to, galime gauti didesnius dvasinòs paguodos ir ∞Ïvalgumo
palaiminimus.

■ Kaip galime praturtinti savo pasninkavimà?

Kai norime kaÏkà pakeisti savo gyvenime, turime planuoti, ruo‰tis ir
daryti tai, kas paskatins mus i‰ tikr˜j˜ pasikeisti. Tuos paãius principus
galima pritaikyti pasninkavimui.

Pasninkaukite su tikslu
Mes galime suteikti pasninkui daugiau reik‰mòs, jei pasninkausime su
tikslu. Daug ‰eim˜ ir pavieni˜ asmen˜ prie‰ pradòdami pasninkà
pamaldÏiai apgalvoja, dòl ko pasninkaus. Galime tinkamai pasninkauti
siekdamos: 1) palaiminti kità asmen∞ (Ïr. Almos 6:6); 2) gauti dvasinòs
galios, kad ∞veiktume problemà; 3) gauti ∞kvòpimà ir aprei‰kimà (Ïr.
Almos 17:3); 4) pra‰yti pagalbos ir paguodos (Ïr. Helamano 9:10); ar
5) sustiprinti meil´ ir harmonijà namuose.

■ Kaip pasninkavimas su tikslu palengvina pasninkà? Kaip ‰is tikslas
pagilint˜ pasninko reik‰m´? Dòl koki˜ tiksl˜ ‰eimos gali pasninkauti?
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Padòkite ‰eimos nariams pasninkauti
Kol ms˜ vaikai maÏi, neturòtume versti j˜ pasninkauti. Turòtume kal-
bòti su jais apie pasninko tikslà ir ∞traukti juos ∞ ms˜ maldas prade-
dant pasninkà. Mes net galime padòti jiems i‰mokti pasninkauti,
pra‰ydamos juos pasninkauti ir praleisti vienà valgymà. Kai bus
krik‰to met˜, jie bus geriau pasireng´ laikytis pilno pasninko. Mes
turime prisiminti asmenines sveikatos problemas ir bandyti surasti tin-
kam˜ bd˜, kurie padòt˜ ‰eimos nariams pasninkauti.

Galime padòti ‰eimos nariams, kurie stengiasi pasninkauti, maitinda-
mos maÏus vaikus atskirai. Galime pakeisti ∞prastà tvarkà ir patiekti
lengvai paruo‰iamà maistà vietoj to, kuris uÏpildo namus gundanãiais
kvapais. Mes galime sekmadienio maistà paruo‰ti ‰e‰tadien∞ ir taip
sutaupyti laiko sekmadieniais studijuoti Ra‰tus, melstis ir medituoti
apmàstyti savo paãi˜ pasninko tikslà. Mes galòtume i‰naudoti tà laikà
skaitydamos Ra‰tus savo vaikams, kalbòdamos su jais ir ugdydamos j˜
meil´ Evangelijai. Jei rasime, kaip tinkamai praleisti laikà, kurio metu
paprastai valgome, mes maÏiau rpinsimòs dòl praleisto valgymo. Jei
pasninko metu i‰alkstame, turòtume stengtis uÏuot galvojusios apie
maistà, galvoti, kaip maitinti save dvasi‰kai. Mes darome tai „sotinda-
miesi Kristaus ÏodÏiais“ (2 Nefio 32:3). Vietoje valgymo mes turòtume
studijuoti Ra‰tus, medituoti, naudoti tikòjimà ir toliau melstis.

■ Perskaitykite Doktrinos ir Sandor˜ 59:13–15. Koks turòt˜ bti ms˜
nusiteikimas ruo‰iant maistà pasninko uÏbaigimui? Kaip sekimas
patarimu, duotu ‰ioje Ra‰t˜ i‰traukoje, padidint˜ ms˜ dvasingumà?

Pasninkaukite pamaldÏiai
Pasninkà visuomet turòtume pradòti malda. Tuo metu galime pra‰yti
Dangi‰kojo Tòvo suteikti mums jòg˜ uÏbaigti pasninkà. Mes turime
i‰reik‰ti savo tro‰kimà pasninkauti, savo pasninko tikslà ir jo svarbà
mums. Taip pat turòtume pra‰yti pagalbos gauti reikiamà palaiminimà.

Pasninkà baigti turòtume malda, naudodamos tikòjimà savo pasninko
tikslui. Jei ir kiti pasninkavo su mumis tuo paãiu tikslu, turòtume visi
susivienyti maldoje. Turòtume i‰reik‰ti padòkà uÏ paklusnius ir stip-
rius vaikus, kurie trok‰ta dvasini˜ pasninko palaiminim˜.

■ Kà galime daryti savo namuose, kad padidintume vis˜ ‰eimos nari˜
pasninko dvasingumà?

Pasninkas yra galios ‰altinis
Kai turime i‰bandym˜, mums daÏnai reikia papildom˜ jòg˜. Kuni-
gyst´ turintys daÏnai pasninkauja, kad padidint˜ savo gebòjimà nau-
doti kunigystòs galià. Pra‰ydamos kunigystòs palaiminim˜ taip pat
galime pasninkauti. Vyresnysis Matas Koulis papasakojo tokià istorijà
apie gimdytoj˜ pasninko galià:
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„·iek tiek daugiau nei prie‰ metus ∞ mano biurà atvyko pora su maÏu
berniuku ant rank˜. Tòvas man pasakò: „Mes su Ïmona pasninkavome
dvi dienas ir atne‰òme savo maÏà berniukà palaiminti. Js esate tas,
pas kur∞ mus atsiuntò.“

A‰ paklausiau: „Kas jam yra?“

Jie pasakò, kad vaikas gimò aklas, kurãias ir nebylys, nekoordinuoja
savo raumen˜ ir bdamas penkeri˜ met˜ amÏiaus negali net ‰liauÏioti.
A‰ tariau sau: „Na ‰tai! Be mald˜ ir pasninko nieko nebus.“ Visi‰kai
tikòjau t˜ gimdytoj˜ pasninku ir maldomis. Palaiminau tà vaikà ir
po keli˜ savaiãi˜ gavau lai‰kà: „Broli Kouli, mes noròtume, kad js
galòtumòte pamatyti ms˜ berniukà dabar. Jis ‰liauÏioja. Kai metame
kamuol∞ per grindis, jis vejasi i‰ paskos, remdamasis delnais ir kojomis.
Jis gali matyti. Kai suplojame rankomis vir‰ jo galvos, jis pa‰oka. Jis
gali girdòti.“ Medicinos mokslas nusimetò tà na‰tà. Dievas jà pakòlò.“
(„Miracles“, Brigamo Jango universiteto Speeches of the Year [1953
vasario 18], p. 8.)

■ Parodykite paveikslà 6-a „Estera, nepaisydama gròsmòs savo paãios
gyvybei, pasninkaudama eina pas karali˜“.

Teisi moteris paklusniu gyvenimu gali palaiminti ne tik save ir savo
‰eimà, bet ir visà tautà. Tokia moteris buvo Estera, kurios istorija papa-
sakota Senajame Testamente. Estera, Ïydaitò, pelnò Pers˜ karaliaus
malon´ ir tapo jo Ïmona. Toje paãioje ‰alyje buvo galingas vyras, vardu
Amanas, kuris buvo piktas Mordekajo, Esteros pusbrolio, prie‰as.
Kadangi Mordekajas atsisakò nusilenkti prie‰ j∞, Amanas paruo‰ò planà
i‰Ïudyti visus Ïydus. I‰gird´s ‰ià tragi‰kà Ïinià, Mordekajas nusiuntò
Ïinià Esterai, pra‰ydamas jà eiti pas karali˜ ir gauti jo uÏtarimà. Estera
i‰ai‰kino ∞statymà, sakydama: „Visi karaliaus dvari‰kiai Ïino, kad turi
bti nubaustas mirties bausme, kiekvienas, vyras ar moteris, kuris
nebdamas pa‰auktas, dr∞st˜ eiti pas karali˜ ∞ vidin∞ kiemà. Tik jeigu
karalius i‰tiest˜ jam aukso skeptrà, jis gali likti gyvas. O a‰ nebuvau
pa‰aukta pas karali˜ jau trisde‰imt dien˜.“ (Esteros 4:11.) Mordekajas
atsakò, jog jei Estera nieko nedarys, visi bus i‰Ïudyti, taip pat ir jos
paãios ‰eima.

Estera suprato savo atsakomyb´. Ji atsakò: „Eik ir surink visus Ïydus,
kurie gyvena Szuose. Pasninkaukite uÏ mane! Nevalgykite ir negerkite
i‰tisas tris dienas ir naktis. Ir a‰ drauge su savo tarnaitòmis, kaip ir js,
pasninkausiu. Po to, nepaisydama ∞statymo, eisiu pas karali˜. Jeigu turò-
siu Ïti, Ïsiu!“ (Esteros 4:16.) Estera, nepaisydama gròsmòs savo paãios
gyvybei, pasninkaudama òjo pas karali˜. Karalius i‰tiesò savo skeptrà,
kad ji galòt˜ prisiartinti, taip i‰gelbòdamas jos gyvyb´. Ji buvo apsau-
gota, nes atidavò savo gyvyb´ ir ‰∞ rpest∞ ∞ Vie‰paties rankas. Karalius
paskelbò, kad Ïydai gali gintis ir gyventi (Ïr. Esteros 5:2; 8:10–11).
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6-a. Estera, nepaisydama gròsmòs savo paãios gyvybei, 
pasninkaudama òjo pas karali˜. ©Providence Lithograph Company
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■ Kaip jos paãios ir kit˜ pasninkas padòjo Esterai ∞gyti jòg˜ ir dràsos?
Kokios situacijos js˜ gyvenime reikalauja jògos ir dràsos? Kaip pas-
ninkas padòt˜ jums?

Apibendrinimas
Dvasinò pasninko jòga ateina per paklusnumà ir tikòjimà. Pasninkau-
damos ir melsdamosi, naudodamos savo tikòjimà, mes galime bti
palaimintos padidòjusia jòga, kurios mums reikia. Kai pasninkaujame,
ms˜ liudijim˜ jòga padidòja. Mes trok‰ime pasidalinti jais pasninko
ir liudijimo susirinkime. Jei ms˜ vaikai girdòs ir jaus ms˜ meil´
Evangelijai, jie taip pat augs dvasi‰kai.

Kvietimas
Atkreipkite dòmes∞ ∞ tai, kaip js ruo‰iatòs pasninkui ir kà darote pas-
ninko sekmadien∞. Stenkitòs padidinti dvasingumà savo namuose.
Atminkit, kad pasninko sòkmò priklauso nuo nusiteikimo ir pasiruo-
‰imo.

Papildomos Ra‰t˜ i‰traukos
■ Mato 6:16–18 (kaip pasninkauti).

■ Luko 2:37 (tarnavimas Dievui pasninku ir maldomis).

■ Mozijo 27:22–23 (gydymas pasninku ir malda).

■ Almos 5:46 (aprei‰kimai pasninko ir maldos dòka).

Mokytojos pasiruo‰imas
Prie‰ pravesdama ‰ià pamokà:

1. Studijuokite Evangelijos princip˜ 25 skyri˜ „Pasninkas“.

2. Paskirkite klasòs nar´ paruo‰ti Evangelijos princip˜ 25 skyriaus trij˜
minuãi˜ apÏvalgà.

3. Papra‰ykite klasòs nares papasakoti js˜ parinktas istorijas, perskai-
tyti Ra‰t˜ i‰traukas ar citatas.
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·ios pamokos tikslas – padòti mums i‰mokti, kaip savo ‰eimà mokyti
pagarbumo ir kaip patobulinti savo paãi˜ pagarbumà.

Pagarbumas yra sielos savybò
■ Pakabinkite plakatà su Kunig˜ 19:30 arba uÏra‰ykite ‰ià i‰traukà

lentoje.

Dabartiniai prana‰ai davò mums patarimà apie pagarbumà. Preziden-
tas Deividas O. Makòjus pasakò: „Ø pagarbumà a‰ Ïiriu kaip ∞ vienà
i‰ didÏiausi˜ sielos vertybi˜.“ (I‰ Conference Report, 1951 spalis, p.
179–180.)

Prezidentas Spenseris V. Kimbolas BaÏnyãios nariams para‰ò ‰iuos
ÏodÏius:

„Mes esame gausiai palaiminti Ïmonòs. Vie‰pats davò mums viskà:
Jòzaus Kristaus Evangelijà, ‰viesà, kunigyst´, galià, paÏadus, sandoras,
‰ventyklas, ms˜ ‰eimas, tiesà. Turòtume bti laimingiausi Ïmonòs
pasaulyje. Taip pat turòtume bti pagarbiausi Ïmonòs pasaulyje, bet
ãia, mano manymu, kiekvienas asmuo ir kiekviena ‰eima turòt˜
paÏvelgti ∞ save. Ar mes pagarbs Ïmonòs? Ar ms˜ veiksmai
namuose ir baÏnyãioje rodo pagarbà ms˜ Kròjui?

Kartais mes stebimòs. Mes lankomòs sakramento susirinkimuose ir
konferencijose, kur vaikai nevarÏomi klajoja praòjimuose. Per pamal-
das pastebime suaugusiuosius, besikalbanãius su kaimynais, sndu-
riuojanãius Ïmones ir jaunus Ïmones besirenkanãius fojò. Matome
‰eimas, vòluojanãias ir triuk‰mingai uÏimanãias savo vietas, bei grupes,
∞sitraukusias ∞ gars˜ pokalb∞ sakramento salòje po susirinkimo.

Ms˜ mintys nukrypsta ∞ besidominãiuosius, draugus ir tuos, kuri˜
liudijimai yra traps ir besivystantys. Ar ms˜ susirinkimai yra galingi
misionieri‰ki ∞rankiai, kokiais jie galòt˜ bti, ir kuriuose Vie‰paties
Dvasia vie‰patauja ir persmelkia ‰irdis? Ar, noròdami pajusti Dvasià,
pirmiausia turime atlaikyti daugyb´ bla‰kanãi˜ trukdÏi˜?
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Apsvarstykime pagarbà – ne tik jos reik‰m´ ir svarbà pastar˜j˜ dien˜
‰vent˜j˜ gyvenimui, bet ir keletà galim˜ bd˜, kuriais galòtume i‰mo-
kyti pagarbos savo vaikus ir pagerinti savo elges∞.“

Pagarbumo reik‰mò ir svarba
Pagarbumas apibròÏiamas kaip didelio dòmesio, meilòs ir pasigòròjimo
jausmas kaÏkam, kas yra ‰venta. Pagarbumà galima apibròÏti ir kaip
atsidavimà Dievui.

Daugelis ms˜ vadov˜ vertina pagarbumà, kaip vienà i‰ didÏiausi˜
sielos vertybi˜, pastebòdami, kad jis reikalauja tikro tikòjimo Dievu
ir Jo teisumu, auk‰tos kultros bei meilòs subtilesniems gyvenimo
dalykams.

Pagarbumas Dievui
·iuolaikiniame aprei‰kime Vie‰pats padòjo mums suprasti pagarbumo
reik‰m´ ir svarbà.

Vienas toks pavyzdys, kuris pabròÏia, jog pagarbumas Tòvui ir Snui
yra btina savybò ar bruoÏas t˜, kurie ruo‰iasi celestialinei karalystei,
yra Doktrinos ir Sandor˜ 76 skyriuje, kuris Ïinomas kaip „Regòjimas“
ir kuris buvo duotas DÏozefui Smitui ir Sidniui Rigdonui 1832 m. vasa-
rio mòn. âia mes skaitome:

„Ir taip mes matòme celestialini˜ ‰lov´, visu kuo prana‰esn´,–kur
Dievas, btent Tòvas, savo soste karaliauja per amÏi˜ amÏius;

prie‰ kurio sostà viskas nusilenkia su nuolankiu pagarbumu ir ‰lovina
j∞ per amÏi˜ amÏius.

Tie, kurie gyvena jo akivaizdoje, yra Pirmagimio baÏnyãia; ir jie mato,
kaip patys yra matomi ir paÏ∞sta, kaip patys yra paÏinti, bdami gav´
jo pilnatvòs ir jo malonòs;

ir jis daro juos lygius jòga ir galia, ir valdÏia.“ (Îr. DS 76:92–95.)

Pagarbumas dievybòs vardui
Kitas ‰i˜ laik˜ aprei‰kimas nurodo mums rodyti pagarbà netgi paãios
Dievybòs vardui. Mums ∞sakyta neter‰ti Tòvo vardo ir vengti daÏno Jo
vartojimo (Ïr. DS 107:2–4).

âia mes turòtume prisiminti, kad vienas i‰ De‰imties ∞sakym˜ nurodo:

„Nevartosi Vie‰paties, savo Dievo, vardo tu‰ãiai, nes Vie‰pats nepaliks
nenubausto to, kuris tu‰ãiai vartoja Jo vardà.“ (I‰òjimo 20:7.)

Pagarba Dievui ir Jo vardui yra viena i‰ svarbiausi˜ savybi˜, kurias
mes galime i‰siugdyti.
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7-a. Mes patys turime bti pagarbs ir mokyti savo vaikus 
pagarbiai elgtis sakramento salòje.
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Pagarbumas Vie‰paties namams
Dar vienas ypaã svarbus dalykas, Vie‰paties nurodytas per ‰i˜ laik˜
aprei‰kimà, yra tai, kad mes turòtume tinkamai gerbti Jo ‰ventuosius
namus. DÏozefui Smitui duotame svarbiame aprei‰kime, kuris Ïinomas
kaip Kirtlando ‰ventyklos pa‰ventinimo malda, buvo duotas nurody-
mas, kad ‰i ir visos kitos ‰ventos ‰ventyklos, pastatytos Vie‰paãiui,
turòt˜ bti pagarbos Jam vieta (Ïr. DS 109:13, 16–21).

Tikrai tai, kas pasakyta apie ‰ventàsias BaÏnyãios ‰ventyklas, tinka
kiekvieniems „Vie‰paties namams“, ar tai bt˜ maldos namai, ar bet
kuri vieta, kur ‰ventieji garbina, apskritai, bet kurio pastar˜j˜ dien˜
‰ventojo namai.

Pagarbumas ir laimò
„Kaip ir kiti Evangelijos principai, pagarbumas suteikia daugiau
dÏiaugsmo.

Mes privalome atsiminti, kad pagarbumas nòra nirus, laikinas elge-
sys, kur∞ mes prisiimame sekmadieniais. Tikras pagarbumas kelia
laim´, taip pat ir meil´, pagarbà, dòkingumà ir dievi‰kà baim´. Tai yra
dorybò, kuri turòt˜ bti ms˜ gyvenimo bdo dalis. I‰ ties˜ pastar˜j˜
dien˜ ‰ventieji turòt˜ bti patys pagarbiausi Ïmonòs Ïemòje.“

Pagarbumas ir namai
„Kurgi tuomet prasideda pagarbumas ir kaip mes galime j∞ i‰ugdyti?

Namai yra raktas ∞ pagarbumà, kaip ir ∞ kiekvienà dievi‰kà doryb´.

Leiskite man pabròÏti vaik˜ mokymo melstis svarbà. Per asmenines ir
‰eimos maldas maÏieji i‰moksta nulenkti galvà, sudòti rankas ir uÏsi-
merkti, kai kreipiamasi ∞ ms˜ Tòvà danguje. Elgesys, i‰moktas
namuose, nulemia elges∞ BaÏnyãios susirinkimuose. Vaikas, kuris
i‰moko melstis namuose, greit supranta, kad jis turi bti tylus ir ramus
per maldas garbinimo susirinkimuose.

Taip pat, jei ‰eimos vakarai yra dalis nam˜ gyvenimo, vaikai Ïino, jog
ne tiktai BaÏnyãioje, bet ir namuose yra specialus metas, kada moko-
mòs apie savo Dangi‰kàj∞ Tòvà ir kada visiems reikia kuo geriausiai
elgtis.

Muzika teikia vaikams ypatingo dÏiaugsmo. Su giesmòmis, kurios
daÏnai giedamos BaÏnyãioje, taip pat galima susipaÏinti namuose.
MaÏiems vaikams bt˜ ypaã naudinga, jei paprastesnes giesmes
gimdytojai padòt˜ jiems i‰mokti namuose. Tokiu bdu vaikai kar‰tai
laukt˜ giesmi˜ sakramento ir kituose susirinkimuose.“
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Pagarbumas BaÏnyãioje
„Îinoma, gimdytojai turòt˜ lankyti sekmadienio susirinkimus kartu su
savo vaikais.

Tòvas ir motina turòt˜ kartu stengtis, kad pasiruo‰imas susirinkimams
bt˜ malonus ‰eimos patyrimas. Kai paskutin´ minut´ puolame rinkti
vaikus, rengtis ir skubòti ∞ susirinkimà, tai kenkia pagarbumui.

Kai ‰eimos seka ‰iuo pavyzdÏiu, jos daÏnai vòluoja ∞ BaÏnyãià, daÏnai
pasigirsta pikti ÏodÏiai ir ∞siÏeidÏiama, o vaikai bna nusimin´ ir nera-
ms per pamaldas. ·eima, kuri i‰ anksto pasiruo‰ia susirinkimams, ∞
maldos namus atvyksta gerokai prie‰ prasidedant susirinkimui ir kuri
susòda klausytis ∞Ïanginòs muzikos ir atsipalaiduoti nuo pasaulio
rpesãi˜, turi Ïymiai daugiau pagarbos.

Gimdytojams su maÏais vaikais kartais sunku padòti savo maÏyliams
suprasti susirinkimus bei saugoti, kad jie netrukdyt˜ kitiems. Atkaklu-
mas, tvirtumas ir pasiruo‰imas namuose yra pagrindinis kelias ∞ sòkm´.
Jauni gimdytojai, neÏinantys, kaip susitvarkyti su vaikais BaÏnyãioje,
gali pra‰yti patarimo labiau patyrusios poros i‰ savo apylinkòs.

DaÏnai prie‰ ir po susirinkim˜ BaÏnyãios nariai susiburia sakramento
salòje pasisveikinti. Atrodo, jog toks nepagarbumas netyãia kyla dòl to,
kad mes esame draugi‰ki Ïmonòs ir kad ‰abas yra patogus metas ‰ne-
kuãiuotis, biãiuliautis bei sutikti naujus Ïmones. Gimdytojai turòt˜
rodyti pavyzd∞ savo ‰eimoms, prie‰ ar po susirinkim˜ bendraudami
fojò ar kitose vietose i‰òjus i‰ sakramento salòs. Po susirinkim˜ gimdy-
tojai gali parsine‰ti pamald˜ dvasià ∞ namus: aptarti su vaikais mint∞,
muzikin∞ pasirodymà ar kok∞ kità teigiamà susirinkimo aspektà.“

Pastangos tobulinti pagarbumà 
„Aptaròme pagarbumo svarbà ir perÏiròjome keletà jo reik‰mi˜. Mes
taip pat davòme keletà pasilym˜, kaip ugdyti pagarbumà namuose ir
BaÏnyãioje. Taãiau tikrasis Ïmoni˜ elgesio pageròjimas atsiras, kai vie-
tiniai vadovai ir ‰eimos suvienys savo pastangas, kad ∞veikt˜ konkre-
ãias pagarbumo problemas. Mes ∞sivaizduojame visos BaÏnyãios
pastangas tobulinti pagarbumà…

Tikras pagarbumas yra gyvybi‰kai svarbi savybò, bet pasaulyje ji spar-
ãiai nyksta, blogio jògoms pleãiant savo ∞takà. Negalime pilnai suvokti,
kokià galià gòriui galòtume turòti, jei milijonai tikrosios Kristaus BaÏny-
ãios nari˜ tarnaut˜ pagarbaus elgesio pavyzdÏiu. Negalime ∞sivaizduoti
daugybòs kit˜ gyvenim˜, kuriuos galòtume paliesti. Turbt dar svar-
biau, kad mes net ne∞tariame, kokià didÏiul´ dvasin´ ∞takà galòtume
padaryti savo paãi˜ ‰eimoms, jei taptume pagarbiais Ïmonòmis,
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kokiais, kaip Ïinome, turòtume bti. A‰ meldÏiu, kad mes stengtumò-
mòs i‰siugdyti didesn∞ pagarbumà savo gyvenimuose.“ (We Should Be a
Reverant People [bro‰ira, 1976,] p. 1–4.)

■ Kaip gimdytojai gali padòti savo vaikams mògautis BaÏnyãios susi-
rinkimais ir bti pagarbesniems? Klasòs naròms atsakius, tegul kas
nors perskaito ‰iuos patarimus.

Patarimai gimdytojams, kaip mokyti pagarbumo
„Gimdytojai gali padòti savo vaikams mògautis BaÏnyãios susirinkimais:

1. Su savo vaikais dalyvaudami sekmadieninòje mokykloje ir sakra-
mento susirinkimuose.

2. Maloniai ir neskubiai ruo‰damiesi susirinkimams.

3. Atvykdami 5–10 minuãi˜ prie‰ paskirtà susirinkimo pradÏià.

4. Sòdòdami kartu kaip ‰eima.

5. Vòliau aptardami kalbà, Ïinià, muzikin∞ pasirodymà ar kok∞ kità
susirinkimo aspektà.“ (Spencer W. Kimball, We Should Be a Reverent
People, p. 4.)

■ Parodykite paveikslà 7-a, „Mes patys turime bti pagarbs ir mokyti
savo vaikus pagarbiai elgtis sakramento salòje“.

■ Kaip galime mokyti pagarbumo maÏesniuosius vaikus? Klasòs
naròms atsakius, tegul kas nors perskaito ‰iuos patarimus:

„MaÏ˜ vaik˜ gimdytojai turòt˜ stengtis:

1. Padòti vaikams suprasti, kas vyksta.

MaÏi vaikai gali ramiai uÏsiimti spalvinimo knygele ar pratyb˜ sàsiu-
viniu, bet taip pat svarbu padòti jiems kiek galima daugiau suprasti
apie susirinkimà. Kartkartòmis pa‰nibÏdòtas komentaras, paai‰kinantis
apylinkòs reikalus arba kalbòtojo Ïinià, gali padòti vaikui matyti naudà
to, kas vyksta. PavyzdÏiui, tòvas galòt˜ pa‰nibÏdòti: „Dabar kalba
GordÏio tòtis. Jis kalba apie pionierius.“

2. Atkreipti j˜ dòmes∞ ∞ giesmes.

Vaikams viena i‰ mògstamiausi˜ susirinkimo dali˜ gali bti giedoji-
mas. Skatinkite vaiko domòjimàsi giesmòmis, giedodami namuose
paprastesnes giesmes ir j˜ mokydami. Apylinkòs muzikos direktorius
gali parpinti jums sàra‰à giesmi˜, kurios bus giedamos ateinanãiuose
susirinkimuose.
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3. Palaikyti etiketà, i‰moktà namuose, pradinuk˜ organizacijoje ir sek-
madieninòje mokykloje.

Priminkite vaikams sudòti rankas ir nulenkti galvà mald˜ metu bei
ramiai sòdòti per sakramentà. Vaikai turòt˜ suprasti, jog nemandagu
Ïaisti praòjimuose ar vaik‰ãioti i‰ sakramento salòs ir ∞ jà susirinkimo
metu.

4. Rodyti pavyzd∞.

Rodykite gerà pavyzd∞, parodydami susidomòjimà susirinkimu, kalbò-
dami tik kai reikia ir tik pa‰nibÏdomis bei skatindami vaikus pana‰iai
elgtis.

5. Paruo‰ti vaikus susirinkimams.

Prie‰ susirinkimà duokite vaikams atsigerti bei nuveskite juos ∞ tua-
letà.“ (Spencer W. Kimball, We Should Be a Reverent People, p. 4–5.)

Apibendrinimas
Pagarbiai elgdamosi, mes parodome meil´ ir pagarbà savo Dangi‰ka-
jam Tòvui ir Jo Snui Jòzui Kristui. Kai i‰siugdome pagarb˜ nusitei-
kimà, galime patirti didesn∞ dÏiaugsmà gyvenime ir Jòzaus Kristaus
Evangelijos mokymuose.

Kvietimas
Sura‰ykite kà galite daryti, kad taptumòte pagarbesnòs savo paãi˜
gyvenimuose bei padòtumòte kitiems, ypaã savo paãi˜ ‰eimos nariams,
tapti pagarbesniems.

Mokytojos pasiruo‰imas
Prie‰ pravesdama ‰ià pamokà:

Paruo‰kite plakatà, kaip siloma pamokoje, arba uÏra‰ykite Ra‰t˜
i‰traukà lentoje.
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·ios pamokos tikslas – padòti mums mylòti kitus ir jiems tarnauti.

Dievas myli mus tobula meile
Tobula meilò, vadinama „tikràja meile“ arba „malone“, yra tyra Kristaus
meilò (Ïr. Moronio 7:47). Tie, kurie pajuto ‰ià meil´, neranda ÏodÏi˜ jai
apibdinti. Sesuo Erma Brak i‰ Jungtini˜ Valstij˜ pasakojo, kaip jos
vyras patyrò Dievo meil´:

„Bertas Brakas … priòmò Biblijos raginimà „Pra‰ykite, ir jums bus
duota, ie‰kokite, ir rasite, belskite, ir jums bus atidaryta“ (Mato 7:7),
kaip asmenin∞ kvietimà melstis…

Jis labai noròjo Ïinoti, ar Dievas yra. O jei taip, tai koks tas Dievas yra?

Jis òmò lankyti ∞vairias baÏnyãias ir skaityti Biblijà. Evangelijos pagal
Matà ÏodÏiai pastmòjo j∞ pra‰yti paãiam, ir ‰itaip, … stipriai trok‰da-
mas suÏinoti tiesà, jis pirmà kartà meldòsi: „Jei tu esi, Dieve, duok man
tai Ïinoti, ir a‰ darysiu tai, ko Tu i‰ man´s noròsi.“. Jis sako, kad atsi-
klaupus „didÏiulò ramybò uÏpldo mane, mano ‰irdis degò manyje, ir
nepaprastas dÏiaugsmas, kokio dar niekad nebuvau paÏin´s, uÏpldo
mane. A‰ jauãiausi lyg bãiau visi‰kai panardintas ∞ nuostabià dvasin´
bsenà“.

·is jausmas neapleido jo tris dienas ir visà tà laikà, sako jis, „a‰ beveik
nelieãiau Ïemòs kojomis. Tyra Dievo meilò, visi‰kai apgaubò mane,
ir tai buvo nuostabu. Tuo metu mylòjau viskà. A‰ niekada per daug
nemògau vaik˜, bet dabar try‰kau didÏiulò meile jiems. A‰ keikdavau
liet˜, o dabar, permerktas jo, dÏiaugiausi kiekviena jo minute. Jei tai
tik maÏas trupinòlis Dievo meilòs, uÏpildanãios celestialin´ karalyst´,
nenuostabu, kad òriukas ir vilkas gali sugulti prie viens kito, ir nòra
nieko, kas galòt˜ sukelti skausmà ar baim´“. Vòliau Bertas Brakas
prisijungò prie BaÏnyãios.“ („Small Taste of Love“, Ensign, rugpjtis
1976, p. 36.)
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■ Papra‰ykite, kad mokinòs prisimint˜ metà, kai jos jautòsi pripildytos
meilòs.

■ Kodòl turòtume Ïinoti, kad Dievas myli kiekvienà i‰ ms˜ asmeni‰kai?

Gelbòtojas parodò mums meilòs pavyzd∞. Su Juo neteisingai elgòsi, bet
vis tiek Jis neatsigr´Ïò prie‰ Savo persekiotojus. Jo nekentò, bet Jis
atsakò meile ∞ neapykantà. Jis buvo prikaltas prie medinio kryÏiaus ir
paliktas mirãiai, ir vistiek meldòsi uÏ romòn˜ kareivius: „Tòve, atleisk
jiems, nes jie neÏino, kà darà.“ (Luko 23:34.) Jis buvo kantrus su Savo
apa‰talais, nors kai kurie i‰ j˜ pilnai nesuprato Jo misijos. Jis labai
mylòjo vaikus. Jaudinantis pasakojimas apie Gelbòtojo meil´ uÏra‰ytas
3 Nefio 17.

■ Papra‰ykite paskirtos sesers perskaityti eilutes, kurias ji pasirinko i‰
3 Nefio 17, kad parodyt˜ Gelbòtojo meil´.

Mums ∞sakyta mylòti
Vos kelios valandos prie‰ nukryÏiavimà Gelbòtojas mokò savo mokinius:
„A‰ jums duodu naujà ∞sakymà, kad js vienas kità mylòtumòte: kaip A‰
jus mylòjau, kad ir js taip mylòtumòte vienas kità.“ (Jono 13:34.)

Jis ∞sakò mums, kad taip, kaip Jis mylòjo savo Ïmones, mes privalome
mylòti vienas kità. Jis mokò:

„Mylòkite savo prie‰us, gera darykite tiems, kurie js˜ nekenãia, mels-
kitòs uÏ savo persekiotojus ir ‰meiÏòjus;

kad btumòte savo Dangi‰kojo Tòvo vaikai.“ (Mato 5:44–45.)

Vyresnysis Marionas D. Henksas pasakojo, kaip viena moteris vaikys-
tòje buvo mokoma ugdyti meil´, pana‰ià ∞ Kristaus meil´: „A‰ galvoju
apie i‰skirtin´ moter∞, sunkià invalid´ i‰ prigimties, … kuri … papasa-
kojo apie savo vaikystòs atsitikimà. Îaidim˜ draugòs pravardÏiavo jà ir
tai … sukòlò jai skausmà ir a‰aras. Kuomet ji pasiekò namus, jos tòvas
apglòbò jà savo didelòmis stipriomis rankomis ir verkò kartu su ja, ai‰-
kindamas, kad … [‰is nutikimas] gali padaryti jos gyvenimà vaisingà ir
laimingà. „Mieloji, – sakò jis, – … tu turi kuprà ir dar keletà rimt˜
bòd˜. Bet tai ne tavo kaltò. Tai ne tavo gimdytoj˜ ar Dangi‰kojo Tòvo
kaltò… Tai, kà sako berniukai ir mergaitòs, yra tiesa, bet tai neteisinga
ir tai negera. Jei tu visà savo gyvenimà stengsiesi bti kitiems teisin-
gesnò ir malonesnò, nei kai kurie i‰ j˜ kartais bna tau, tada ir tu bsi
laiminga, ir tavo gyvenimas bus pilnavertis ir naudingas.“ (Îr. Confe-
rence Report. 1976 spalis, p. 42, arba Ensign, 1976 lapkritis, p. 32.)

■ Tegul kas nors perskaito 1 Korintieãiams 13:2–7. Papra‰ykite klasòs
nares, aptarti ‰ià Ra‰t˜ i‰traukà. Ar gali mylinti sesuo jausti nepalan-
kumà kitos rasòs Ïmonòms? Ar ji gali nusigr´Ïti nuo serganãio,
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beturãio ar alkano? Ar ji gali pavydòti svetim˜ pasiekim˜? Ar ji gali
apkalbinòti ir kritikuoti kitus? Kodòl reikia stengtis ugdyti tikràjà
meil´?

Tarnavimas, pana‰us ∞ Kristaus, ugdo meil´
Prezidentas Haroldas B. Li pasakojo, kad vienà nakt∞ jis patyrò tai, „kas
turòjo bti regòjimas“, kuriame jam buvo pasakyta: „Jei nori mylòti
Dievà, turi i‰mokti mylòti ir tarnauti Ïmonòms. Toks yra bdas paro-
dyti savo meil´ Dievui.“ (Stand Ye in Holy Places [1974], p. 189.)

Per patarnavimus, didelius ar maÏus, mes galime i‰mokti giliau mylòti.
Sesuo Kora Hil Arnold i‰ Jungtini˜ Valstij˜ pasakojo, kaip ji i‰moko
mylòti per tarnavimà, nors gyveno kaimynystòje su moterimi, kurios,
kaip ji jautò, negalòjo pamògti.

„Viskas, kà ji darò, man atrodò blogai… I‰ kit˜ a‰ girdòjau, kad ji taip
pat manò apie mane. Atrodò, kad ji visada stengiasi … parodyti
visiems, kokia ji svarbi. Kaip a‰ nemògdavau matyti jos pasiekim˜!

Ji niekad nebuvo man per daug draugi‰ka, ir a‰ praeidavau pro jà ‰al-
tai linktelòdama ar mandagiai i‰tardama „labas“. … A‰ buvau labai
nelaiminga, nes ko nors nemògstantis Ïmogus darosi nelaimingas.

Ir tada vienà dienà i‰girdau, kad ji serga. Na ir kas? Tai ne mano
rpestis.

Bet tai buvo [mano rpestis], ir a‰ negalòjau to pamir‰ti. Kadangi turiu
veiklià sàÏin´, a‰ galiausiai nuòjau ∞ virtuv´ ir pagaminau kelis obuoli˜
padaÏo keksiukus…

Ir nune‰iau jai!

Jos veidas nu‰vito i‰ nuostabos bei malonumo, ir ‰ilta banga uÏpldo
mano ‰ird∞, i‰syk nuplaudama piktumà. Gr∞Ïdama i‰ jos nam˜ ∞ savuo-
sius, a‰ ‰ypsojausi, o diena atrodò ‰viesi ir graÏi.

Dabar ji yra viena i‰ mano artim˜ draugi˜…

KaÏkas pasakò: „Neapykanta yra neteisingai pakrypusi meilò. Mes
neapkenãiame t˜, kuriuos galòjome mylòti.“ („Shall I Deem Her My
Enemy?“, Relief Society Magazine, 1970 rugpjtis, p. 595.)

■ Papra‰ykite, kad viena sesuo papasakot˜ nutikimà, kaip ji mokòsi kà
nors mylòti. Kaip per tarnavimà galime i‰vystyti gilesnius santykius
net su savo paãi˜ ‰eimos nariais?

Mes sudaròme sandorà tarnauti vieni kitiems
Kai pasikrik‰tijome, mes sudaròme sandorà su Vie‰paãiu „ne‰ti vienas
kito na‰tas, … gedòti su tais, kurie gedi; … ir guosti tuos, kuriems rei-
kia paguodos“ (Mozijo 18:8–9). Mes turime atsakomyb´ ie‰koti t˜,
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kurie vargsta. Privalome padòti jiems be joki˜ raginim˜ ar ∞sakym˜
(Ïr. DS 58:26–29).

Mes sudaròme sandorà tarnauti vargstantiems, lygiai kaip Kristus tar-
navo savo Ïmonòms. Tarnavimo, pana‰aus ∞ Kristaus, nereikia pra‰yti.
Jo gali prireikti nepaÏ∞stamam, kuris gal niekada mums neatsilygins.
Tai gali bti nemalonu ir pareikalauti i‰ ms˜ dideli˜ pastang˜. Jo gali
prireikti tuo metu, kai mums sunku duoti. Mes galime nesulaukti
pagyrimo ar pripaÏinimo. Bet mes tarnaujame, kadangi mylime savo
Dangi‰kojo Tòvo vaikus ir norime padòti jiems tik i‰ tyro savo ‰irdies
tro‰kimo.

Ema Somervil Makonki, vyresniojo Briuso R. Makonkio senelò, buvo
na‰lò i‰ Moabo, kuris yra Jutos valstijoje. Vyresniojo Makonkio tòvas
apra‰ò savo dienora‰tyje tok∞ savo motinos patyrimà:

„Mama buvo Moabo Paramos bendrijos prezidentò. J. B. [nepriklausan-
tis BaÏnyãiai, kritikuojantis jà] vedò mormon´. Jie susilaukò keleto
vaik˜, dabar gimò dar vienas kdikis. Jie buvo labai neturtingi, ir
mama kasdien eidavo priÏiròti vaiko ir nune‰davo jiems krep‰ius
maisto ir t.t. Mama pati sirgo ir keletà kart˜ vos pajògò gr∞Ïti namo
po darbo J. B. namuose.

Vienà dienà ji gr∞Ïo namo ypaã pavargusi ir nusikamavusi. Ji uÏmigo
savo kòdòje ir susapnavo, kad maudo kdik∞, kur∞ ji suprato esant
kdik∞ Krist˜. Ji pagalvojo: „O, kokia didelò garbò tarnauti paãiam
Kristui!“ Laikydama kdik∞ savo glòbyje, ji jautò viskà, tik ne nuovarg∞.
Ji galvojo: „Kas dar, i‰ties, laikò kdik∞ Krist˜?“ Neapsakomas dÏiaugs-
mas uÏpildò visà jos esyb´. Ji visa degò Vie‰paties ‰love. Atrodò, kad
sutirps net jos kaul˜ smegenys. Jos dÏiaugsmas buvo toks didelis, kad
ji pabudo. Pabudus jai buvo pasakyti ‰ie ÏodÏiai: „Kiek kart˜ tai pada-
rei vienam i‰ maÏiausi˜j˜ mano broli˜, man padarei.“ (Citata i‰ Bruce
R. McConkie, „Charity, Which Never Faileth“, Relief Society Magazine,
1970 kovas, p. 169.)

■ Perskaitykite Mato 25:34–40. Papra‰ykite, kad seserys aptart˜, kaip jos
gali tarnauti kitiems (Ïr. Evangelijos princip˜ 28 skyri˜ „ Tarnavimas“).

Apibendrinimas
Prezidentas Deividas O. Makòjus pasakò:

„Labiau nei bet kada anksãiau ms˜ pareiga yra paversti savo namus
tokiais, kurie spinduliuos ms˜ kaimynams harmonijà, meil´, bend-
ruomenòs pareigas, lojalumà. Tegul ms˜ kaimynai tai mato ir girdi…

Dieve, padòk mums, kaip BaÏnyãios nariams, spinduliuoti … meil´, …
malon´ … ir tarnavimà!“ („Radiation of the Individual“, Instructor,
1964 spalis, p. 374.)
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Kvietimas
I‰sirinkite asmen∞, kur∞ vargiai pajògiate mylòti, ir pasistenkite sukurti
su juo gerus tarpusavio santykius. Atkreipkite dòmes∞ ∞ tai, kaip js
galite geriau tarnauti ‰iam asmeniui bei kitiems.

Mokytojos pasiruo‰imas
Prie‰ pravesdama ‰ià pamokà:

1. Studijuokite Evangelijos princip˜ 28 skyri˜ „Tarnavimas“ ir 30 skyri˜
„Tikroji meilò“.

2. Paskirkite klasòs nar´, kad ji i‰ 3 Nefio 17 pasirinkt˜ dvi ar tris
eilutes, kurios parodo Kristaus meil´, ir pasidalint˜ mintimis bei
i‰gyvenimais apie jas.

3. Papra‰ykite klasòs nares papasakoti js˜ parinktas istorijas, perskai-
tyti Ra‰t˜ i‰traukas ar citatas.
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·ios pamokos tikslas – padòti mums gyventi pagal skaistybòs ∞statymà
ir mokyti savo vaikus elgtis taip pat.

Skaistybòs ∞statymas
Dievas suteikò ‰ventà galià ms˜ knams. Tai galia kurti kitus knus,
kad gyvybò Ïemòje galòt˜ t´stis. Kad padòt˜ i‰saugoti ‰ios galios ‰ven-
tumà ir naudoti jà i‰mintingai, Dievas davò mums skaistybòs ∞statymà.

■ Tegul paskirta sesuo perskaito Evangelijos princip˜ 39 skyriaus
poskyr∞ „Skaistybòs ∞statymas“. Kas yra skaistybòs ∞statymas?

Bti skaisãiai taip pat rei‰kia vengti vis˜ netyr˜ minãi˜ ir poelgi˜,
kurie verãia mus trok‰ti blogo (Ïr. Mato 5:27–28). Turime neleisti amo-
ralaus pasaulio standartams daryti mums ∞takà.

Skaistybòs ∞statymo svarba
Yra svarbu gyventi pagal skaistybòs ∞statymà, nes tai yra Dievo ∞saky-
mas. Ra‰tai moko, kad skaistybò yra „tai, kas brangiausia ir vertingiau-
sia“ (Moronio 9:9). Vie‰pats pasakò: „Nes a‰, Vie‰pats Dievas, gòriuosi
moter˜ skaistybe. Ir paleistuvystòs yra bjaurumas mano akyse.“
(Jokbo 2:28.)

Gyvenimas pagal skaistybòs ∞statymà atne‰ mums didelius Vie‰paties
palaiminimus. Jis padòs mums i‰laikyti savigarbà ir i‰laisvins nuo sàÏi-
nòs grauÏaties. Jis padòs i‰vengti lytiniu keliu plintanãi˜ lig˜ ir su tuo
susijusi˜ kanãi˜. Be to, gyvenimas pagal skaistybòs ∞statymà padòs
mums bti vertoms tiek kit˜ pasitikòjimo, tiek ·ventosios Dvasios
vadovavimo. Svarbiausia, mes turime bti skaisãios, kad galòtume
∞Ïengti ∞ ‰ventyklà ir susituokti ‰iam ir amÏinajam gyvenimui. Skais-
tybò padòs mums dÏiaugtis laimingu ‰eimos gyvenimu ‰ioje Ïemòje.
Ji padòs bti vertoms amÏinojo ‰eimos gyvenimo.

■ Papra‰ykite sesers, atsine‰usios savo kdik∞ ∞ klas´, papasakoti apie
dÏiaugsmà, kur∞ jauãia ji ir jos vyras, kad jie yra ‰eima.
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Skaistybòs ∞statymo lauÏymas yra rimta nuodòmò. Tai mums gali
atne‰ti sielvartà ir sugriauti ms˜ savigarbà. Mus gali prislògti kaltòs
jausmas. Neskaistumas gali sukelti ‰eimos nari˜ nepasitikòjimà ir
galiausiai sugriauti ‰eimà. Neskaistumas padaro Ïmog˜ nevertà ·ven-
tosios Dvasios vadovavimo. Vaikai gali ateiti ∞ pasaul∞ be ‰eimos. BaÏ-
nyãios nariai, kurie sulauÏo skaistybòs ∞statymà, sulauÏo ‰ventàsias
sandoras su Dievu. Netinkamas ‰ventos krimo galios panaudojimas
gali atimti i‰ ms˜ amÏinojo tobulòjimo privilegijà.

Nevedybiniai lytiniai santykiai yra rimta nuodòmò, kuri sutepa gyveni-
mus. Tokios dòmòs gali bti pa‰alintos tik per atgailà (Ïr. ‰io vadovòlio
2 pamokà „Atgaila“). Kartais suklystame pirmiau, negu suprantame
Dievo ∞sakymus apie skaistyb´. Jei taip, labai svarbu yra apie tai pakal-
bòti su savo skyriaus prezidentu, vyskupu ar misijos prezidentu. Jis
patars ir padòs mums uÏbaigti savo atgailà. Vie‰pats trok‰ta mums
atleisti, kai atgailaujame dòl savo nuodòmi˜. Jis sako mums: „·tai tam,
kuris atgailavo dòl savo nuodòmi˜, yra atleidÏiama, ir a‰, Vie‰pats, j˜
daugiau nebeprisimenu.“ (DS 58:42.)

Kaip vaikus mokyti apie skaistyb´
■ Parodykite plakatà su ‰iuo sàra‰u arba uÏra‰ykite informacijà lentoje:

Padòkite vaikams suprasti kno funkcij˜ prigimt∞ ir ‰ventumà
Vaikai i‰ prigimties smalsiai Ïiri ∞ savo knus. Tinkamais momentais
gimdytojai gali paprastai paai‰kinti, kaip deramai rpintis savo knu.
Be to, gimdytojai turòt˜ padòti vaikams suprasti, kad ms˜ knai yra
per daug asmeni‰ki ir ‰venti, kad mes ar kas kitas galòt˜ su jais netin-
kamai elgtis.

■ Papra‰ykite, kad mokinòs pagalvot˜, kokiose situacijose gimdytojai
galòt˜ mokyti vaikà gerbti savo knà.

Vaik˜ poÏiris atspindòs j˜ gimdytoj˜ poÏir∞. Jei gimdytojai juokiasi
i‰ nepadori˜ juok˜, Ïiri abejotinus kino filmus ar TV programas ar
leidÏia laikyti dviprasmi‰kas knygas ir Ïurnalus savo namuose, j˜ vai-

1. Padòkite vaikams suprasti kno funkcij˜ prigimt∞ ir
‰ventumà.

2. Parodykite vaikams meil´.
3. Skatinkite deramus pasimatym˜ standartus.
4. Skatinkite kukliai rengtis.
5. Rodykite deramà tòvi‰kà pavyzd∞.
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kai ∞gis klaidingas paÏiras. Gimdytojai turòt˜ pagarbiai, bet atvirai, be
gòdos kalbòti apie knà. Rodydami nuo‰ird˜ prielankumà viens kitam,
gimdytojai taip pat i‰mokys, kad gyvybòs krimas yra ‰ventas. Mes
taip pat turime padòti vaikams suprasti lyties paskirt∞. Tai padòt˜ vai-
kui geriau suprasti buvimà mergaite ar berniuku. Gimdytojai, kurie
gerai supranta savo, kaip vyro ar moters, vaidmen∞, perduos ‰∞ jausmà
ir savo vaikams.

■ Kaip ms˜, kaip gimdytoj˜, paÏiros i‰moko daugiau nei vien
ÏodÏiai?

Vaikai turi ai‰kiai suprasti, kaip pradedami vaikuãiai ir kaip jie ateina ∞
‰∞ gyvenimà. Vaikai taip pat turi bti mokomi, jog Vie‰pats ∞sakò, kad
lytiniai santykiai gali bti tik santuokiniai. Berniukai, mergaitòs, vyrai
ir moterys privalo nesulauÏyti ‰io ‰vento ∞sakymo.

Parodykite vaikams meil´
■ Parodykite paveikslà 9-a, „Motinos meilò yra palaiminimas ‰eimai“.

Kol vaikai maÏi, gimdytojai gali mokyti tinkam˜ bd˜ meilumui
i‰reik‰ti. Svarbu patenkinti vaik˜ meilumo poreik∞, kad vòliau jie
nebandyt˜ tenkinti jo netinkamais bdais. Kai gimdytojai atviri ir
mylintys, jie ugdo vaik˜ pasitikòjimà jais. Tada, jei vaikams i‰kils klau-
sim˜ ar atsiras asmenini˜ problem˜ j˜ gyvenimuose, jie nesivarÏys
pasitarti su gimdytojais.

Skatinkite deramus pasimatym˜ standartus
Prezidentas Spenseris V. Kimbolas sakò, kad „bet kokie pasimatymai
turòt˜ bti atidòti bent iki 16 met˜ amÏiaus ar vòliau“ („The Marriage
Decision“, Ensign, 1975 vasaris, p. 4). Jaunuoliai yra skatinami turòti tik
paprastus ir draugi‰kus santykius iki uÏbaigs misijas.

Kai Ïmonòs pradeda rimãiau draugauti, juos galima paskatinti i‰siug-
dyti teigiamas savybes, o paskui ie‰koti t˜ paãi˜ savybi˜ galimuose
kandidatuose. Vyresnysis Riãardas G. Skotas taip patarò: „Ie‰kodami
amÏino bendraÏygio, stenkitòs rasti tok∞ Ïmog˜, kuris ugdo savybes,
ne‰anãias laim´: gilià meil´ Vie‰paãiui ir Jo ∞sakymams, pasiryÏimà
gyventi pagal juos; ie‰kokite Ïmogaus, kuris su atjauta supranta kità
Ïmog˜ ir jam atleidÏia, kuris trok‰ta aukotis, trok‰ta sukurti ‰eimà su
nuostabiais vaikais bei yra ∞sipareigoj´s namuose mokyti juos tiesos
princip˜.“ (Îr. Conference Report, 1999 balandis, p. 31; arba Ensign,
1999 geguÏò, p. 26.)

Vyresnysis Skotas taip pat pabròÏò skaistybòs svarbà draugaujant: „Jei
draugaujant atsiras intyms santykiai, kurie privalo atsiskleisti tik san-
tuokoje, tai bus prasiÏengimas. Tokia veikla ∞ÏeidÏia ·ventàjà Dvasià,
sudaro prielaidas ‰irdgòlai ir nusivylimui; be to, ji gali slòpti tokius
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bruoÏus ar savybes, kurios yra prie‰ingos ar nesutaikomos su santuo-
kos sandora. Nepasitikòjimo sòkla, i‰ kurios i‰auga i‰tuoka ir ‰ventyk-
los palaiminim˜ praradimas, daÏnai pasòjama paÏeidÏiant asmeninio
tyrumo ∞statymus. Nepadarykite tokios klaidos.“ (Îr. Conference
Report, 1999 balandis, p. 32.)

■ Kokie yra deram˜ pasimatym˜ standartai pastar˜j˜ dien˜ ‰ventie-
siems? Kaip i‰mokyti savo vaikus, kad draugaujant ypaã svarbu
i‰laikyti moralòs normas?

Skatinkite rengtis kukliai
Nuo Adomo ir Ievos laik˜ Vie‰pats pra‰ò savo vaik˜ prisidengti
knus. Kol nebuvo ·òtono sugundyti Edeno sode, Ieva su Adomu
nesuvokò, kad yra nuogi. Suvalg´ uÏdraustà vaisi˜, jie pamatò savo
nuogumà. Jie pabandò prisidengti paãias ‰venãiausias vietas figos lap˜
prijuostòmis. Taãiau Vie‰paties kuklumo standartai yra didesni, ir Jis
davò jiems odinius apsiaustus prisidengti, nors tuo metu jiedu buvo
vieninteliai pasaulyje (Ïr. Mozòs 4:13, 27).

Vie‰paties kuklumo standartai nòra tokie pat kaip pasaulio. Nuo pra-
na‰o DÏozefo Smito iki dabartini˜ ms˜ prana‰˜ ms˜ vadovai pra‰o,
kad sukurtume savo stilius ir madas. (Ïr. Spencer W. Kimball, „A Style
of Our Own“, BYU Devotional Assembley, 1951 vasario 13). Preziden-
tas Brigamas Jangas apra‰ò tok∞ apsirengimo bdà, kuris yra mums
modelis. Jis sakò: „Øsivaizduokite, jei moteri‰kos lyties angelas ateit˜ ∞
js˜ namus ir js gautumòte privilegijà jà matyti, kaip ji bt˜ apsiren-
gusi?… Ji bt˜ tvarkinga ir maloni, jos veidas pilnas ‰lovòs, puikus,
‰viesus ir tobulai graÏus, o sulyg kiekvienu judesiu jos grak‰tumas
Ïavòt˜ kiekvieno stebòtojo ‰ird∞. Ji neturi nieko nereikalingo. Nò viena
i‰ mano seser˜ netiki, kad tomis nereikalingomis, kvailomis madomis
sekt˜ danguje. Taigi, sekite gerais ir dangi‰kais dalykais savo gyve-
nime.“ (In Deseret News [Weekly], 1873 balandÏio 30, p. 196.)

Savo kuklumo standartà mes galime i‰matuoti, sav´s paklausdamos:
„Ar jausãiausi tinkamai apsirengusi, jei Ïinoãiau, jog mano namus turi
aplankyti prana‰as? Ar mano rbai bt˜ geras pavyzdys, kaip turi
rengtis pastar˜j˜ dien˜ ‰ventoji moteris ar mergina?“ Mes turime prak-
tikuoti kuklumà savo namuose. Net maÏus vaikus deròt˜ rengti kukliai
ir mokyti kuklumo.

Mes atsakingos uÏ tai, kokià ∞takà ms˜ apsirengimas daro kitiems.
Viskas, kas sukelia negeras mintis ar parodo blogà pavyzd∞ kitiems,
yra nekuklu. Ypaã svarbu i‰mokyti jaunas merginas, kad jos nene‰iot˜
drabuÏi˜, kurie provokuot˜ nedoras mintis jaun˜ vyr˜ galvose.

■ Koki˜ ‰iandien populiari˜ stili˜ mes turòtume vengti?
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Kuklumas gali padòti mums i‰saugoti skaistyb´. Mes turime rinktis
stilius, kurie patinka tiek mums tiek ir Vie‰paãiui.

Rodykite deramà tòvi‰kà pavyzd∞
Gimdytojai taip pat privalo rodyti tinkamà pavyzd∞, laikydamiesi
skaistybòs ∞statymo ir bdami kukls.

■ ApÏvelkite 5 patarimus lentoje ar plakate, kaip skaistybòs mokyti
vaikus. Kaip dar mes galime padòti patys sau ir savo vaikams laiky-
tis skaistybòs ∞statymo ir kukliai rengtis?

Apibendrinimas
Prezidentas Spenseris V. Kimbolas, kalbòdamas pastar˜j˜ dien˜ ‰ven-
t˜j˜ merginoms Meksiko mieste, pasakò: „Js esate Dievo dukros… Js
sukurtos pagal savo dangi‰kosios motinos atvaizdà… Js˜ knas yra
jums ‰ventas ir brangus.“ (Îr. Conference Report, Meksiko miestas,
Centrinòs Amerikos kra‰to konferencija 1973, p. 108.)

Ms˜ knai yra ‰ventyklos, kuriose gyvena ms˜ dvasia. „Niekas
ne‰varus negali gyventi su Dievu“ (1 Nefio 10:21; taip pat Ïr. 1 Korin-
tieãiams 3:16–17). I‰laikyti savo knus tyrus ir ‰varius yra esminò
sàlyga norint tapti vertoms gr∞Ïti pas savo Dangi‰kàj∞ Tòvà.

Kvietimas
Patikrinkite savo garderobà, kad ∞sitikintumòte, jog visi js˜ rbai kuk-
ls. Namuose prie‰ veidrod∞ pastatykite kòd´. Tada tegul kiekvienas
‰eimos narys atsisòda ant kòdòs ir nusprendÏia, kaip bti kukliam apsi-
rengimu ar laikysena. Jei tinka, su savo vyru aptarkite, kaip svarbu
mokyti vaikus skaistybòs ir kuklumo – ir berniukus, ir mergaites.

Papildomos Ra‰t˜ i‰traukos
■ 1 Korintieãiams 10:13 (Dievas duoda i‰eit∞ kad atsilaikytume pagun-

doms).

■ Jokbo 2:22–35, 3:1–3 (Vie‰pats gòrisi skaistybe).

■ Almos 39:1–9 (Koriantonas papeikiamas uÏ nuodòmingà elges∞, jam
patariama atgailauti).

Mokytojos pasiruo‰imas
Prie‰ pravesdama ‰ià pamokà:

1. Studijuokite Evangelijos princip˜ 39 skyri˜ „Skaistybòs ∞statymas“.

2. Pakartokite ‰io vadovòlio antrà pamokà „Atgaila“.
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3. Paruo‰kite plakatà, kaip siloma pamokoje, arba uÏra‰ykite infor-
macijà lentoje.

4. Paskirkite seser∞ per pamokà paskaityti Evangelijos princip˜ 39 sky-
riaus poskyr∞ „Skaistybòs ∞statymas“ p. 218–220.

5. Papra‰ykite klasòs nares papasakoti js˜ parinktas istorijas, perskai-
tyti Ra‰t˜ i‰traukas ar citatas.
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·ios pamokos tikslas – padòti mums planuoti ir ruo‰tis priimti amÏino-
sios santuokos sandorà.

Kodòl mes turòtume tuoktis ‰ventykloje
■ Parodykite paveikslà 10-a, „Pora susituokia ‰ventykloje amÏinajam

gyvenimui“.

Gyvenimas nesibaigia mirtimi, santuoka irgi neturi baigtis mirtimi. Bet
civili˜ ar baÏnyãios pareign˜ ne ‰ventykloje suteikta santuoka yra tik
‰iam gyvenimui. AmÏinoji santuoka ‰ventykloje yra vienintelò, kuri
t´sis po mirties. I‰auk‰tinimas auk‰ãiausioje celestialinòs karalystòs
pakopoje ∞manomas tik tiems, kurie sudaro ir laikosi amÏinosios san-
tuokos sandoros.

■ Perskaitykite Doktrinos ir Sandor˜ 131:1–4.

Po prisikòlimo mes eisime ∞ vienà i‰ trij˜ ‰lovòs karalysãi˜. Ms˜
sprendimai privalo bti teiss, turime nuolatos atgailauti ir visà gyve-
nimà laikytis Dangi‰kojo Tòvo ∞sakym˜, kad patektume ∞ auk‰ãiausià
karalyst´ (Ïr. Spencer W. Kimball, The Miracle of Forgiveness [1969], p.
243–244). Viena, kà nusprendÏiame padaryti, – tai susituokti ‰ventyk-
loje amÏinybei. Visi, kas sudaro ir laikosi amÏinosios santuokos sando-
ros, bus amÏiams suvienyti su savo ‰eima.

■ Perskaitykite Doktrinos ir Sandor˜ 132:15–17.

DÏozefas Smitas mokò: „Jei vyras ir jo Ïmona nesudarys amÏinosios
sandoros ir nebus susituok´ amÏinybei, … jie neturòs vaik˜ po prisikò-
limo.“ (History of the Church, 5:391.)

„I‰auk‰tinimas galimas tik teisiesiems Jòzaus Kristaus BaÏnyãios
nariams, tik tiems, kurie priima Evangelijà, tik tiems, kurie gavo ‰ven-
tyklos apdovanojimà ‰ventosiose Dievo ‰ventyklose bei buvo uÏant-
spauduoti amÏinybei ir kurie toliau teisiai gyvena savo gyvenimà.“
(Spencer W. Kimball, The Miracle of Forgiveness [1969], p. 246.)
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■ Kodòl mums reikt˜ noròti, kad ms˜ ‰eimos bt˜ uÏantspauduotos
‰ventykloje? Kà privalome daryti po to, kai buvome uÏantspauduo-
tos, kad galòtume likti susituok´ amÏinybei?

AmÏinosios santuokos palaiminimai
Prezidentas Lorencas Snou mokò: „Kai du pastar˜j˜ dien˜ ‰ventieji
susijungia santuokoje, jiems duodami paÏadai dòl j˜ palikuoni˜, kurie
t´sis nuo amÏinybòs iki amÏinybòs. Jiems paÏadòta, kad jie turòs galià
ir teis´ amÏinai valdyti, kontroliuoti ir vadovauti savo palikuoni˜
i‰gelbòjimui, i‰auk‰tinimui ir ‰lovei. O koki˜ palikuoni˜ jie neturi ãia,
bus, be abejo, prog˜ turòti j˜ ateityje. Ko dar galòt˜ Ïmogus noròti?
Vyras ir moteris kitame gyvenime, celestialiniuose knuose, i‰laisvin-
tuose nuo lig˜ ir negali˜, neapsakomai pa‰lovinti ir papuo‰ti, stovintys
tarp savo palikuoni˜, valdantys ir kontroliuojantys juos, teikiantys
gyvyb´, i‰auk‰tinimà ir ‰lov´ amÏinai, pasauliams be pabaigos.“
(Deseret News, 1897 kovo 13; paimta i‰ Spencer W. Kimball, The Miracle
of Forgiveness [1969], p. 246.)

■ Parodykite paveikslà 10-b, „UÏantspaudavimo kambarys Va‰ingtono
‰ventykloje“.

Kokie ‰lovingi paÏadai! Jei mes uÏantspauduotos amÏinybei ir toliau
vertai gyvename, – amÏinai bsime ‰eima. Ms˜ Ïemi‰kosios ‰eimos
liks ms˜ nuolatos. O mes ir toliau galòsime augti, prijungdami dva-
sios vaikus prie savo palikuoni˜.

■ Koks jausmas jus uÏvaldo, Ïinant, kad galite gauti ‰iuos palaimini-
mus?

Po to, kai su savo Ïmona buvo uÏantspauduotas ·veicarijos ‰ventyk-
loje, brolis Bo G. Venerlundas i‰ ·vedijos i‰rei‰kò tokias mintis:

„A‰ niekados nepamir‰iu dÏiaugsmo, laimòs ir pasiryÏimo gyventi
pagal Evangelijà, kurie uÏpildò mano sielà po to pirmojo apsilankymo
‰ventykloje. A‰ ∞gavau Ïini˜ ir supratimo apie savo amÏinàj∞ tikslà,
apie kok∞ niekada anksãiau net nesvajojau. Svarbiausias ∞vykis buvo
ms˜ ‰eimos uÏantspaudavimas ‰iam ir amÏinajam gyvenimui.

Per altori˜ paÏvelgiau ∞ savo Ïmonos akis ir pamaãiau laimòs a‰aras,
riedanãias jos skruostais. A‰ jà mylòjau anksãiau, bet niekada taip stip-
riai, kaip mylòjau nuo tos akimirkos. Ji, Dievo duktò, buvo mano vaik˜
motina. Atrodò, lyg niekad ligi tol a‰ to nebãiau suvok´s. Po to ms˜
maldos tapo prasmingesnòs, mes labiau nei bet kada mylòjome Vie‰-
pat∞ ir mògome jam tarnauti.

Mes ir toliau vykstame ∞ ‰ventyklà, nes mylime jos darbà ir dvasià.
Kiekvienà kartà, kai sugr∞Ïtame, mums primenamos sandoros, kurias
sudaròme, ir tai mums yra stipriausia motyvacija ir toliau gyventi
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Evangelijos gyvenimà.“ („I Had Loved Her Before“, Ensign, 1974 rug-
pjtis, p. 62.)

Reikia gyventi taip, kad btume vertos amÏinosios santuokos palaimi-
nim˜. Mes turòtume bti pasiryÏusios smarkiai aukotis, kad juos gau-
tume.

■ Pakvieskite tas seseris, kurios buvo uÏantspauduotos ‰ventykloje,
i‰reik‰ti savo jausmus apie amÏinàjà santuokà ir amÏinàsias ‰eimas.

Kaip pasiruo‰ti amÏinajai santuokai
Prie‰ vykstant ∞ ‰ventyklà, reikia asmeni‰kai pakalbòti su savo vys-
kupu ar skyriaus prezidentu bei su kuolo ar apygardos prezidentu.
Per ‰∞ pokalb∞ ms˜ vadovai uÏduos tam tikr˜ klausim˜ apie tai, ar
esame vertos ∞Ïengti ∞ ‰ventyklà.

■ Parodykite plakatà, kuriame sura‰yti klausimai, pateikiami per
pasikalbòjimà (Ïr. Evangelijos princip˜ 38 skyr˜), arba uÏra‰ykite ‰ià
informacijà lentoje.

■ Jei negyvename pagal reikalavimus, keliamus vykstantiems ∞ ‰ven-
tyklà, kà galime padaryti, kad tai pataisytume? Kaip galòtume pasi-
aukoti dòl santuokos ‰ventykloje?

Mes visuomet turime stengtis siekti santuokos ‰ventykloje. Vienas
bdas priminti sau ir savo vaikams doro gyvenimo svarbà yra paka-
binti savo namuose artimiausios ‰ventyklos paveikslà ar nuotraukas.

■ Parodykite paveikslà 10-c, „Prestono ‰ventykla Anglijoje“.

Kaip motinos, mes galime padòti savo vaikams suprasti santuokos
‰ventykloje svarbà. Galime i‰mokyti juos tikòti Dievà. Turòtume
paskatinti savo dukras ie‰koti ger˜ vyr˜, kurie teisiai jas ves kunigys-
tòs galios dòka. Dievo vyras yra didelò paguoda savo Ïmonai, ypaã per
gyvenimo sunkumus ir i‰bandymus. Taip pat svarbu i‰mokyti ms˜
snus ie‰koti ger˜, vert˜ Ïmon˜, kurios parems juos BaÏnyãioje ir
mokys teising˜ princip˜ j˜ vaikus.

Viena mergina i‰ Centrinòs Amerikos pajuto, kad labai ∞simylòjo vyrà,
kuris nebuvo BaÏnyãios narys. Ji bandò supaÏindinti j∞ su Evangelija,
bet jis nesusidomòjo. Ji beveik nutarò i‰tekòti uÏ jo, kai paskambino toli
gyvenantys artimi draugai. Jie pabròÏò, kaip svarbu eiti per gyvenimà
su vyru, kuris paremt˜ jà per i‰bandymus ir po mirties paimt˜ jà su
savimi ∞ i‰auk‰tinimà. Ji klausòsi, rpestingai apgalvodama savo spren-
dimo pasekmes. ·io paraginimo pakako, kad ji atsisakyt˜ tekòti uÏ to
vyro. Ji buvo dòkinga, kadangi vòliau rado vyrà, kuris buvo vertas
paimti jà ∞ ‰ventyklà.
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■ Ko turòtume mokyti savo vaikus ie‰koti, renkantis draugà?

Mums reikia mokyti savo vaikus, kad jeigu jie tikrai nori teisaus vyro
ar Ïmonos, patys turi bti teiss ir verti.

■ Kodòl mes turime dabar pradòti ruo‰tis santuokai ‰ventykloje?

Tos i‰ ms˜, kurios dar nei‰tekòjusios, ir tos, kurios jau gyvena civili-
nòje santuokoje, gali ruo‰tis bti uÏantspauduotos su savo vyrais ‰ven-
tykloje. Jei turime vaik˜, galime bti uÏantspauduotos su jais. Bet mes
neturòtume atidòlioti ‰ios svarbios dienos. I‰gird´ ir priòm´ Evangelijà,
turime padaryti viskà, kà galime, kad gautume ‰ventyklos apeigas
bdami Ïemòje (Ïr. Spencer W. Kimball, The Miracle of Forgiveness
[1969], p. 246).

„Net jei daugelio jaun˜ Ïmoni˜ bendruomenòse ‰iuo metu nòra ‰ven-
tykl˜, vis tiek yra ‰ventyklos prieinamu atstumu…

Mes kar‰tai tikimòs, kad js suplanuosite savo medaus mònes∞ taip,
kad galòtumòte nuvykti ∞ vienà i‰ t˜ artimiausi˜ ‰ventykl˜ ir btumòte
uÏantspauduoti visai amÏinybei, kad js˜ vaikai visados bt˜ js˜ ir
js visados btumòte j˜ gimdytojai.“ (Spencer W. Kimball, „The Mar-
riage Decision“, Ensign, 1975 vasaris, p. 4.)

Kai kurie Ïmonòs dòl nuo j˜ nepriklausanãi˜ aplinkybi˜ negali ∞Ïengti
∞ ‰ventyklà ‰iame gyvenime. PaguodÏiantis yra Ïinojimas, kad jie
uÏantspaudavimo amÏinybei apeigas ‰ventykloje gali gauti vikari‰kai.

■ Papra‰ykite paskirtos sesers trumpai apÏvelgti du Evangelijos
princip˜ 40 skyriaus poskyrius (Ïr. „Mokytojos pasiruo‰imas“ ‰ios
pamokos pabaigoje).

Mes turòtume bti pasiryÏusios aukoti
Kaip stipriai mes ko nors trok‰tame, Vie‰pats Ïino pagal aukas, kurias
pasiryÏ´ padaryti, kad tai gautume. Jei tikrai norime amÏinosios san-
tuokos, mes bsime pasiryÏusios dòl jos aukotis.

Brolis ir sesuo Vahai Tonga i‰ Tongos sal˜ aukojosi, kad galòt˜ vykti ∞
‰ventyklà. „Nebuvo lengva Tongos ‰ventajam sutaupyti pakankamai
pinig˜ tai kelionei. Tai pareikalavo i‰tis˜ mònesi˜ ruo‰imosi ir tau-
pymo, bet galiausiai pinigai buvo surinkti ir planai sudaryti.“

Taãiau pas brol∞ Tonga atòjo misijos prezidentas ir papra‰ò, kad jis
paaukot˜ visus pinigus, sutaupytus kelionei ∞ ‰ventyklà, skyriaus mal-
dos nam˜ statybai. Jei jis to nepadaryt˜, maldos nam˜ statybos t´st˜si
dar dvejus metus. Brolis Tonga aptarò ‰ià situacijà su savo Ïmona.

„Sunku buvo atsisakyti savo svajonòs pamatyti naujàjà ‰ventyklà“,
bet kità dienà jie atidavò pinigus misijos prezidentui. Tà nakt∞ [brolis
Tonga] pasakò [savo Ïmonai]: „Brangioji, Vie‰pats paÏadòjo mums
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10–c. Prestono ‰ventykla Anglijoje.
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per ms˜ vadovus, kad jei laikysimòs Jo ∞sakym˜, Jis paruo‰ kok∞ nors
bdà, kaip mums nuvykti ∞ [Naujosios Zelandijos ‰ventyklos] pa‰venti-
nimo apeigà. Mes turime karvi˜, kiauli˜, keletà arkli˜, be to, bald˜ bei
dembli˜. Parduokime viskà, kad galòtume gauti pa‰ventinimo palaimi-
nimus.“

Brolis Tonga ir jo Ïmona pabandò parduoti savo gyvulius ketvirtadien∞
ir penktadien∞, bet niekas nieko nepirko. Juos spaudò laikas. Kità pir-
madien∞ laivas ∞ Naujàjà Zelandijà turòjo i‰plaukti. Brolis Tonga pasa-
kojo:

„·e‰tadienio rytà atòjo trys ‰eimos, kurioms reikòjo karvi˜, kiauli˜ ir
kit˜ dalyk˜, ir maÏdaug per pusvaland∞ mes gavome 500 ar 600 dole-
ri˜.“ Dabar jie turòjo pinig˜ ir galòjo vaÏiuoti.

Brolis Tonga ir jo Ïmona buvo pirmoji pora, uÏantspauduota Naujosios
Zelandijos ‰ventykloje. Bet istorija ãia dar nesibaigia. Brolis Tonga
pasakò:

„Kai mudu su Ïmona buvome uÏantspauduoti vienas su kitu, kaÏkas
sujaudino mano ‰ird∞. Ms˜ vaik˜ nebuvo su mumis ir mano akyse
pasirodò a‰aros. Kai gr∞Ïome ∞ namus, a‰ paÏadòjau savo keturiems
vaikams, kad jei jie padòs, mes kartu galòsime vaÏiuoti ∞ ‰ventyklà.
A‰ pagalvojau sau: „Kaip galiu sakyti bk geras berniukas ar bk gera
mergaitò, jei nesu uÏantspauduotas su jais ‰ventykloje?“ A‰ jauãiausi,
lyg jie nebt˜ mano.

Dvejus metus mes aukojome beveik viskà. A‰ padalinau savo uÏmo-
kest∞ i‰ mokyklos kiekvienam i‰ ms˜ ir visi taupòme. Mes mokòda-
vome de‰imtin´ ir pasninko atna‰as. Dvejus metus gyvenome
i‰leisdami 70 cent˜… per mònes∞. Gyvenome i‰ to, kà galòjome uÏsiau-
ginti ir surinkti… Mano vaikai negalòjo nusipirkti saldaini˜ ar bat˜,
eiti ∞ kinà, nes jie taupò kelionei ∞ ‰ventyklà…

Ø apygardos susirinkimus… uÏ septyni˜ myli˜… a‰ vaÏiuodavau dvi-
raãiu, kad nereikòt˜ mokòti uÏ transportà. Dauguma ms˜ apygardos
susirinkim˜ prasidòdavo 6 ryto ir dòl to turòdavau i‰vaÏiuoti i‰ nam˜
labai anksti ryte.

Kai atòjo laikas sudòti pinigus … du vyresnieji berniukai pasakò, kad
jie turi apie 235 dolerius. Per dvejus metus maÏylis [kuriam buvo pen-
keri metai] sutaupò 65 dolerius. A‰ sutaupiau beveik 1300 doleri˜ savo
‰eimai.

Per aukojimàsi mes galòjome pasiimti savo ‰eimà ∞ Naujàjà Zelandijà,
kad ji bt˜ uÏantspauduota ‰ventykloje. Mes turòjome atlikti papildo-
mus darbus, kad pasiektume tikslà, bet tai mums buvo didelis palaimi-
nimas.“ (Îr. „We Lived on 70 Cents a Month for the Temple“, Ensign,
1976 vasaris, p. 30–31.)
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Apibendrinimas
Kai esame uÏantspauduotos per ‰ventyklos santuokà ir vertai gyve-
name, mes amÏinai bsime ‰eima. Ateinanãiame gyvenime toliau galò-
sime gausòti, prijungdamos prie savo ‰eim˜ dvasios vaikus. Jei esame
dar nesusituokusios ‰ventykloje, turòtume ruo‰tis ‰iam amÏinajam
palaiminimui teisiai gyvendamos.

Kvietimas
Aptarkite amÏinosios santuokos svarbà su savo ‰eima. UÏsibròÏkite
tikslà lankyti ‰ventyklà. Pakabinkite ‰ventyklos paveikslà ar nuotraukà
savo namuose kaip priminimà.

Mokytojos pasiruo‰imas
Prie‰ pravesdama ‰ià pamokà:

1. Studijuokite Evangelijos princip˜ 38 skyri˜ „AmÏinoji santuoka“ 
ir 40 skyri˜ „·ventyklos darbas ir ‰eimos istorija“.

2. Perskaitykite Doktrinos ir Sandor˜ 132:14–20.

3. Paruo‰kite plakatà, kaip siloma pamokoje, arba uÏra‰ykite ‰ià
informacijà lentoje.

4. Paskirkite klasòs nar´ paruo‰ti trumpà dviej˜ 40 skyriaus poskyri˜
apÏvalgà i‰ Evangelijos princip˜: „·eimos istorija – kaip pradedame
padòti savo protòviams“ ir „·ventyklos apeigos uÏantspauduoja
‰eimas kartu amÏiams“.

5. Papra‰ykite klasòs nares papasakoti js˜ parinktas istorijas, perskai-
tyti Ra‰t˜ i‰traukas ar citatas.





MOTERYS 
BAÎNYâIOJE



KUNIGYSTñS 
SVARBA

1 1  p a m o k a

78

·ios pamokos tikslas yra padòti mums suprasti, kas yra kunigystò ir
kaip ji gali padòti ms˜ ‰eimai gauti i‰auk‰tinimà.

Kunigystò – galia veikti Dievo vardu
Dievo darbas yra „∞gyvendinti Ïmogaus nemirtingumà ir amÏinàj∞
gyvenimà“ (Mozòs 1:39). Dievas ir Jòzus Kristus suteikò vyrams ∞galio-
jimà ir galià atlikti J˜ darbà Ïemòje. „[Kunigystò] yra nei daugiau, nei
maÏiau kaip Dievo jòga, atsi˜sta vyrui, kurios dòka vyras gali dirbti
Ïemòje Ïmogi‰kosios ‰eimos i‰gelbòjimui Tòvo, Snaus ir ·ventosios
Dvasios vardu ir dirbti teisòtai.“ (Joseph F. Smith, Gospel Doctrine, 
5-as leidimas. [1939], p. 139–140.)

■ Parodykite paveikslà 11-a, „Petras, Jokbas ir Jonas suteikia Melchi-
zedeko kunigyst´ DÏozefui Smitui ir Oliveriui Kauderiui“.

1829 met˜ geguÏòs 15 d. Jonas Krik‰tytojas apsirei‰kò DÏozefui Smitui
ir Oliveriui Kauderiui ir suteikò jiems Aarono kunigyst´. Tuoj po to
Petras, Jokbas ir Jonas suteikò jiems Melchizedeko kunigyst´. Po to,
1830 met˜ balandÏio 6 dienà, DÏozefas Smitas ir Oliveris Kauderis
∞‰ventino vienas kità ∞ kunigyst´ vyresniaisiais.

Kunigystò yra suteikiama vertiems vyri‰kos lyties BaÏnyãios nariams.
Tada, kaip DÏozefo Smito ir Oliverio Kauderio atveju, jie gali bti ∞‰ven-
tinti ∞ kunigystòs pareigybes. Po to, kai Aarono kunigystò suteikta, jie
gali bti ∞‰ventinti ∞ diakono, mokytojo ar kunigo pareigybes. Po to, kai
suteikta Melchizedeko kunigystò, jie gali bti ∞‰ventinti ∞ vyresniojo ar
auk‰tojo kunigo pareigybes; auk‰tieji kunigai gali bti ∞‰ventinami spe-
cialiu pa‰aukimu ∞ vyskupo, patriarcho, Septyniasde‰imties nario ar
apa‰talo pareigyb´. Tokie yra kunigystòs pa‰aukimai, ir kiekviena parei-
gybò turi skirtingas atsakomybes.

Kai vyrai turi kunigyst´, jie gali atlikti ‰ventas Evangelijos apeigas,
tokias kaip krik‰tas, patvirtinimas, sakramento dalijimas ir kitas.
(12 pamoka „Kunigystòs apeigos“ aptars ‰ià temà.)
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11-a. Petras, Jokbas ir Jonas suteikia Melchizedeko kunigyst´ 
DÏozefui Smitui ir Oliveriui Kauderiui.
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Kunigystòs galia ateina teisaus gyvenimo dòka 
DÏozefas Smitas mokò pagrindinio kunigystòs principo, kad „kunigys-
tòs teisòs neatsiejamai susijusios su dangaus galiomis ir … dangaus
galios negali bti nei kontroliuojamos, nei valdomos kitaip, kaip tik
pagal teisumo principus“ (DS 121:36).

Prezidentas N. Eldonas Taneris iliustravo teisaus gyvenimo ir kunigys-
tòs galios svarbà ‰iuo pasakojimu:

„Man bnant vyskupu, mano apylinkòje buvo ‰e‰i vaikinai, pakanka-
mai suaug´, kad bt˜ ∞‰ventinti ∞ vyresniuosius. A‰ galòjau rekomen-
duoti tik penkis, nes vienas i‰ j˜ nebuvo tam pasireng´s. Mes keletà
kart˜ apie tai kalbòjomòs ir jis man sakò: „A‰ nesu vertas.“ Jis labai dòl
to apgailestavo, bet nesitikòjo, kad j∞ rekomenduos… Jo dòdò atòjo pas
mane ir pasakò: „Juk js tikrai nesiruo‰iate palikti to vaikino, kada jo
penki draugai Ïengia pirmyn.“ Jis maldavo man´s, kad a‰ leisãiau j∞.
Jis sakò: „Js i‰varysite j∞ i‰ BaÏnyãios, jeigu neleisite.“

A‰ atsakiau tam vyrui: „Kunigystò yra svarbiausias dalykas, kur∞ mes
galime suteikti ‰iam vaikinui. Mes nedalijame kunigystòs… Mudu su
‰iuo vaikinu suprantame vienas kità, ir jis dar nòra pasiruo‰´s bti
∞‰ventintas ∞ vyresniuosius.“ Ir jis nebuvo rekomenduotas.

Po keleri˜ met˜ a‰ dalyvavau visuotinòje konferencijoje … ir jaunas
vyras priòjo prie man´s ir pasakò: „Prezidente Taneri, js turbt man´s
neprisimenate. A‰ esu vaikinas, kurio js nerekomendavote ∞‰ventinti
∞ vyresniuosius.“ I‰ties´s man rankà, jis tarò: „A‰ noriu jums padòkoti
uÏ tai. Dabar a‰ esu vyskupas Kalifornijoje. Jei js btumòte rekomen-
dav´s mane, kai nebuvau to vertas, a‰ tikriausiai niekada nebãiau
vertin´s kunigystòs ir to, ko i‰ jos tikimasi, ir tikrai niekada nebãiau
tap´s vyskupu, kaip kad esu ‰iandien.“ (Îr. Conference Report, 1973
balandis, p. 122; arba Ensign, 1973 liepa, p. 94.)

■ Kodòl buvo geriau, kad ‰iam jaunuoliui teko palaukti, kol j∞ ∞‰ventino,
kai jis buvo pasiruo‰´s?

Vie‰pats pasakò, kad vyrai gauna kunigystòs palaiminimus tik teisiai
gyvendami. Vyrai turi i‰auk‰tinti kunigystòs pa‰aukimus, vykdydami
savuosius kunigystòs paskyrimus. Jie taip pat turi vadovauti savo ‰ei-
moms su meile, maloningumu ir kantrybe (Ïr. DS 121:34, 41–42).

Sesuo Ju Kum Ok i‰ Koròjos pasakoja tokià istorijà apie savo vyrà,
kuris gerbò kunigyst´ savo namuose:

„A‰ esu nam˜ ‰eimininkò ir turiu vienà sn˜ ir dvi dukteris. Man 34.
I‰tekòjau 1964 metais. A‰ noròãiau paliudyti.

Mane pakrik‰tijo 1974 met˜ rugsòjo 14 dienà, ir a‰ didÏiuojuosi savo
vyru, kuris yra tikras pastar˜j˜ dien˜ ‰ventasis Koròjoje. Nors jis buvo
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pakrik‰tytas tik prie‰ ketverius metus, a‰ manau, kad jis yra tikrai pui-
kus Ïmogus. Jis pasiryÏo bti pana‰us ∞ Jòz˜… A‰ nieko neÏinojau apie
gyvenimo prasm´. Man kildavo tokie klausimai: „I‰ kur mes atòjome?
Kodòl mes ãia esame? Kur mes turòtume eiti?“ A‰ maniau, kad Dievo
nòra ir kad Jòzus buvo paprastas eilinis Ïmogus. Viskas, ko noròjau,
tai padòti savo vyrui ir kad mano vaikai augt˜ ir bt˜ stiprs. Man
niekad nerpòjo i‰gelbòjimas, t.y. amÏinasis gyvenimas.

Bet dabar a‰ visai kitokia. A‰ Ïinau, kokià prasm´ i‰ tikr˜j˜ turi gyve-
nimas. Savo vyro darb˜ ir ÏodÏi˜ dòka a‰ suÏinojau, kas i‰ tikr˜j˜ yra
mormonizmas. Mano vyras niekada negeria, nerko, negeria kavos,
arbatos, gr∞Ïta namo i‰kart po darbo. Jis niekad ne∞siÏeidÏia ir mògsta
Ïaisti su vaikais, plauti indus, palaikyti ‰varà namuose, niekada neme-
luoja, visada stengiasi sakyti ‰velnius ÏodÏius ir noriai dirba kasdieni-
nius nam˜ ruo‰os darbus. Visa tai a‰ regiu savo paãios akimis. Manau,
nòra kito pana‰aus stebuklo. Mano vyras pavirto visai kitu Ïmogumi.

Po to, kai mano vyras atsivertò, a‰ màsãiau, kas padarò j∞ tokiu skir-
tingu Ïmogumi. Galiausiai a‰ supratau. Tai buvo Mormono Knyga,
kurià jis visada skaitydavo. A‰ nusprendÏiau lankyti instituto pamo-
kas, kad i‰mokãiau apie Mormono Knygà, ir mokiausi su misionieriais
i‰ Amerikos, su kuriais mane supaÏindino vyras. Galiausiai mano
mylimas vyras mane pakrik‰tijo. Manau, kad ta pati galia – dvasia,
kuri padarò mano vyrà visai kitu Ïmogumi, dabar daro ∞takà bei lai-
mina ir mane.

Nuo ‰iol a‰ noriu gyventi su savo vyru ir vaikais ‰iame ir amÏinajame
gyvenime celestialinòs ‰lovòs namuose. A‰ noròãiau bti atsidavusi
Paramos bendrijos narò, gera motina ir Ïmona, kuri visada palaiko
savo vyrà, turint∞ kunigyst´, jo darbuose.“ („A Real Latter-day Saint“,
Leon Harthsorn, comp., Inspirational Missionary Stories [1976], p. 30–31.)

Keisdamas save ir gerbdamas kunigyst´ ‰is vyras ∞kvòpò savo Ïmonai
norà bti geresne Ïmona, motina ir Dievo dukra.

■ Kokià ∞takà toks sesers apsisprendimas gyventi teisiai padaryt˜ jos
vyrui ir vaikams? Kaip ms˜ teisus gyvenimas gali paveikti ms˜
vyrus ir vaikus? Kokias pasekmes tai turòt˜ ms˜ amÏinajam gyve-
nimui?

Kunigystò reikalinga ‰eimos i‰auk‰tinimui
Mes turime atlikti tam tikrus darbus, kad pasiektume i‰auk‰tinimà ir
gyventume su savo Dangi‰kuoju Tòvu. Visus juos mes galime atlikti
kunigystòs pagalba.

Prezidentas Brigamas Jangas pasakò: „Daug buvo pasakyta apie pasta-
r˜j˜ dien˜ ‰vent˜j˜ galià. Ar ‰ià galià turi Ïmonòs, vadinami pastar˜j˜
dien˜ ‰ventaisiais, ar kunigystò? Tai yra kunigystò, ir jei jie gyvens
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pagal tà kunigyst´, jie galòs pradòti savo darbà ãia … ir pasiruo‰ti
gauti ‰lov´, nemirtingumà ir amÏinàj∞ gyvenimà.“ (Discourses of Brigham
Young, sel. John A. Widtsoe [1954], p. 131–32.)

Vie‰pats davò mums ∞sakymus ir Evangelijos principus. Paklusnumas
jiems yra reikalingas ‰eimos i‰auk‰tinimui. Nors kai kuriems ∞saky-
mams galime paklusti be kunigystòs, i‰auk‰tinimo apeigos priklauso
nuo kunigystòs galios. Krik‰tas, patvirtinimas, santuoka ‰ventykloje –
viskas priklauso nuo kunigystòs galios. Be ‰i˜ apeig˜ mes negalime
bti i‰auk‰tinti.

Kai kurioms i‰ ms˜ gali bti sunkiau, kadangi mes nesusituokusios
arba ms˜ vyrai ar tòvai nòra BaÏnyãios nariai ar negerbia kunigystòs.
Mes turòtume bti jiems kantrios ir mylinãios. Mes turòtume ir toliau
melstis, kad juos vienà dienà paveikt˜ Vie‰paties Dvasia. Tuo tarpu
galime gauti apeigas i‰ kit˜ teisi˜ asmen˜, turinãi˜ kunigyst´.

„Ms˜ Dangi‰kasis Tòvas ai‰kiai parodò Ïmoni˜ vaikams, kad tik i‰
rank˜ t˜, kurie turi dievi‰kà ∞galiojimà, mes galime gauti jògos tapti
celestialinòs karalystòs nariais.“ (George Albert Smith, Conference
Report, 1934 balandis, p. 28.)

■ Perskaitykite Doktrinos ir Sandor˜ 132:19. Kuri kunigystòs apeiga,
paminòta ‰ioje i‰traukoje, reikalinga i‰auk‰tinimui? Kas tai yra
i‰auk‰tinimas? Kaip ‰eima gali bti i‰auk‰tinta?

„I‰auk‰tinimas yra gyvenimas auk‰ãiausiame celestialinòs karalystòs
laipsnyje su ms˜ Dangi‰kuoju Tòvu. Pora, gyvenanti teisiai, gali bti
uÏantspauduota ‰ventykloje. Kai jiems gimsta vaikai, jie tampa ‰ios
‰eimos dalimi. Arba ‰eima, vòliau prisijungusi prie BaÏnyãios ir ∞ro-
dÏiusi savo vertumà, gali gauti uÏantspaudavimo apeigas ‰ventykloje.
Abiem atvejais, teisus i‰tvòrimas iki galo yra btinas i‰auk‰tinimui.“
(Learn of Me and Listen to My Words, Laurel Course A, 1977, p. 118.)

Apibendrinimas
SugràÏindamas kunigyst´, Dangi‰kasis Tòvas suteikò mums galià gauti
i‰auk‰tinimà. Mes turòtume gauti uÏantspaudavimo apeigas ir teisiai
gyventi. Turòtume gyventi amÏinybe, ne tik ‰ia akimirka. Mes turò-
tume stengtis bti vertos kunigystòs bei gauti jos apeigas, kurios atne‰
i‰auk‰tinimà.

Kvietimas
Perskaitykite Evangelijos princip˜ 13 ir 14 skyrius, kad daugiau suÏino-
tumòte apie kunigyst´. Dal∞ ‰eimos vakaro pamokos paskirkite pokal-
biui apie kunigystòs svarbà.
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Papildomos Ra‰t˜ i‰traukos
■ Doktrinos ir Sandor˜ 13 (DÏozefo Smito ir Oliverio Kauderio ∞‰venti-

nimas ∞ Aarono kunigyst´).

■ Doktrinos ir Sandor˜ 131:1–3 (naujoji ir amÏinoji santuokos sandora).

■ Doktrinos ir Sandor˜ 132:18–20 (amÏinoji santuoka).

Mokytojos pasiruo‰imas
Prie‰ pravesdama ‰ià pamokà:

1. Studijuokite Evangelijos princip˜ 13 skyri˜ „Kunigystò“ ir 14 skyri˜
„Kunigystòs organizacija“.

2. Papra‰ykite klasòs nares papasakoti js˜ parinktas istorijas, perskai-
tyti Ra‰t˜ i‰traukas ar citatas.
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·ios pamokos tikslas yra padòti mums suprasti, kaip kunigystòs apeigos
laimina ms˜ ‰eimas.

Kunigystòs apeigos
Kunigystòs apeigos yra ypatingi veiksmai, kuriuos gali atlikti asmenys,
turintys kunigyst´, kad palaimint˜ Vie‰paties vaikus. Verti vyrai, turin-
tys kunigyst´, gali atlikti ‰ias apeigas ‰eimos nariams, o kai yra ∞galioti,
ir kitiems.

Kai kurios kunigystòs apeigos yra btinos ms˜ i‰gelbòjimui ir i‰auk‰-
tinimui. Tai yra krik‰tas, ·ventosios Dvasios suteikimas, ‰ventyklos
apdovanojimas ir uÏantspaudavimas. Kitos apeigos, kaip palaiminimai
ligoniams i‰gydyti ar ypatingi palaiminimai vieni‰iems paguosti ir
vesti, ateina per kunigyst´, kad padòt˜ ms˜ gyvenimo kelionòje.

■ Parodykite plakatà, kuriame pateiktas ‰is kunigystòs apeig˜ sàra‰as,
arba uÏra‰ykite ‰ià informacijà lentoje:

1. Krik‰tas.
2. ·ventosios Dvasios dovanos suteikimas, kuris kitaip

dar vadinamas patvirtinimu.
3. Kunigystòs suteikimas (vyri‰kos lyties BaÏnyãios

nariams).
4. ·ventyklos apdovanojimas.
5. Santuoka ‰ventykloje ir uÏantspaudavimas ‰iam ir

amÏinajam gyvenimui.
6. Sakramentas.
7. Vaik˜ laiminimas ir vardo suteikimas.
8. Ligoni˜ laiminimas.
9. Specials palaiminimai.

10. Patriarchalinis palaiminimas.
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12-a. Asmuo, turintis Melchizedeko kunigyst´, atlieka krik‰to apeigas.
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12-b. Du vyresnieji patvirtina naujà Pastar˜j˜ Dien˜ ·vent˜j˜ 
Jòzaus Kristaus BaÏnyãios nar∞.
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■ Parodykite paveikslus 12-a, „Asmuo, turintis kunigyst´, atlieka
krik‰to apeigà“; 12-b, „Du vyresnieji patvirtina naujà Pastar˜j˜
Dien˜ ·vent˜j˜ Jòzaus Kristaus BaÏnyãios nar∞“; 12-c, „Vertas tòvas
suteikia vardà savo dukrai ir palaimina jà“; 12-d, „Patarnavimas ligo-
niui“. Aptarkite kiekvienos apeigos tikslà (Ïr. „Kunigystòs apeigos ir
palaiminimai“ ·eimos vadovòlyje [31180 156] ).

■ Kokias apeigas gavote js ir js˜ ‰eima?

Palaiminimai, kuriuos teikia kunigystòs apeigos
Kunigystòs apeigos ms˜ gyvenimà palaimina ∞vairiai. Be t˜ apeig˜,
kurios btinos ms˜ i‰gelbòjimui, vyskupas H. Barkas Petersonas
paminòjo kitus bdus, kuriais kunigystò gali mus palaiminti: „Jei mes
dòl to gyvensime, turòsime Dangi‰kojo Tòvo suteiktà galià, kuri atne‰
ramyb´ rpesãi˜ prislògtai ‰eimai. Turòsime galià, kuri palaimins ir
paguos maÏus vaikus, kuri atne‰ miegà nuo a‰ar˜ paraudusioms
akims ankstyvà ryto valandà. Turòsime galià, kuri … nuramins sutrik-
dytus nuvargusios Ïmonos nervus. Turòsime galià, kuri parodys kelià
pasimetusiam … paaugliui. Turòsime galià palaiminti dukter∞ prie‰
einant ∞ pirmàj∞ pasimatymà arba prie‰ susituokiant ‰ventykloje ar
palaiminti sn˜, i‰vykstant∞ ∞ misijà ar universitetà… Turòsime galià
i‰gydyti ligonius ir paguosti vieni‰us.“ (Îr. Conference Report, 1976
balandis, p. 50–51; arba Ensign, 1976 geguÏò, p. 33.)

Kaip Ïmonos, motinos, dukterys ir seserys, mes galime pra‰yti tokio
palaiminimo i‰ savo vyro, tòvo, brolio ar nam˜ mokytojo.

■ Papra‰ykite, kad seserys pagalvot˜, ∞ kokius vyrus jos galòt˜ kreiptis,
kad prireikus gaut˜ tok∞ kunigystòs palaiminimà.

Sesuo Kyuln Li i‰ Koròjos patyrò kunigystòs palaiminimo paguodà
savo namuose. Ji papasakojo tokià istorijà:

„Tai atsitiko maÏdaug prie‰ septynerius metus. … Mano vyras, Koròjos
apygardos prezidentros narys, beveik kiekvienà savaitgal∞ turòdavo
keliauti labai toli, kad galòt˜ atlikti savo BaÏnyãios paskyrimus, ir
palikdavo mane vienà namuose su ms˜ dukrele Po Hi. Vienà savait-
gal∞ jis turòjo nukeliauti 270 myli˜ ∞ Pusanà (7 valandos kelio ∞ vienà
pus´), o sekmadien∞ gr∞Ïti ∞ Seulo ryt˜ skyri˜. Tai buvo varginanti
kelionò, ir man buvo jo gaila.

Po Hi sveikata ‰e‰tadien∞ ir sekmadien∞ buvo normali, ir nors ‰iek tiek
triuk‰mavo per sakramento susirinkimà, kai gr∞Ïome namo, ji i‰gòrò
savo buteliukà ir uÏmigo. Apie 21:30 ji òmò verkti. Ji verkò garsiau nei
paprastai, ir, kai paòmiau ant rank˜, pamaãiau, kad ji stipriai kar‰-
ãiuoja. A‰ neÏinojau, kà daryti. SuÏinojau, kad vienintelò ligoninò
netoli ms˜ nam˜ jau buvo uÏdaryta. Jos verksmas nesiliovò, ir kai
pagaliau mano vyras ∞Ïengò pro duris, a‰ taip pat òmiau verkti.
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Mano vyras apglòbò kdik∞ ir mane ir paklausò, kas atsitiko. Po Hi
atrodò baisiai. Kai a‰ jam viskà papasakojau, jis padòjo paltà ir portfel∞
ir i‰siòmò savo ‰ventintà aliej˜. Tada suteikò ms˜ dukrelei patepimà.
A‰ neatsimenu visko, bet i‰tar´s formalius patepimo ÏodÏius jis t´sò:
„Dangi‰kasis Tòve, a‰ dòkingas uÏ gyvenimà, uÏ savo Ïmonà ir kdik∞.
A‰ dòkingas uÏ ‰ià sugràÏintà Evangelijà ir galimyb´ tarnauti. Tu
nusiuntei mane ∞ Pusanà ir Seulo ryt˜ skyri˜ tvarkyti BaÏnyãios rei-
kal˜. A‰ atlikau man duotà pareigà vakar ir ‰iandien, o dabar gr∞Ï´s
radau savo kdik∞ smarkiai sergant∞. Tu man visada padòdavai. Pra-
‰au, padòk man ir ‰∞ vakarà.“

Dar prie‰ uÏbaigiant maldà kdikis uÏmigo, ir kai pakòliau akis, pama-
ãiau savo vyrà stovint∞ su a‰aromis akyse.

Ms˜ maÏoji mergaitò dabar antroje klasòje, yra sveika ir laiminga.“
(„Our Baby, My Husband, and the Priesthood“, Ensign, 1975 rugpjtis,
p. 65.)

Ypatingi kunigystòs palaiminimai prieinami visiems ‰eimos nariams.
Vaikai, turintys sunkià problemà, gali pra‰yti ypatingo palaiminimo.
Îmona ar nei‰tekòjusi moteris, kuriai reikia paguodos ar vadovavimo,
irgi gali papra‰yti tokio palaiminimo. Taãiau mes turime atsiminti, kad
daug i‰bandym˜ ateina tam, kad ∞gautume patirties. Kiek pajògiame,
mes paãios turime stengtis juos i‰spr´sti. Kai pamatome, kad mums
reikia papildomos pagalbos, galime kreiptis ∞ asmen∞, turint∞ kunigyst´,
– savo vyrà, tòvà, nam˜ mokytojà ar kità kunigystòs vadovà – ir pra-
‰yti ypatingo palaiminimo.

■ Papra‰ykite seseris i‰vardinti palaiminimus, kuriuos gavo per kuni-
gystòs apeigas.

Vie‰paties valios priòmimas
Gavusios kunigystòs apeigà, trok‰tam˜ palaiminim˜ galime negauti
i‰kart. Kartais mums nepavyksta gauti palaiminimus, nes mums
trksta tikòjimo Vie‰paãiu. Galbt mes nesilaikòme vis˜ ∞sakym˜.
Gal papra‰òme palaiminim˜, kuriuos esame nepasiruo‰´ priimti.

Negalime tikòtis, kad pavyks i‰vengti vis˜ i‰bandym˜, su kuriais susi-
duriame savo gyvenime. Kai kurios ms˜ problemos moko mus bti
nuolankias, kantrias ar supratingas. Kitos padeda i‰mokti, kaip i‰gy-
venti kanãià. Prezidentas Spenseris V. Kimbolas pasakò, kad kartais
mes trok‰tame pa‰alinti problemas, nes nesuprantame, dòl ko jas
patiriame. Jei ∞ kiekvienà savanaudi‰kà ar nei‰mintingà maldà bt˜
atsakyta teigiamai, bt˜ maÏai ar visai nebt˜ kanãios, lidesio,
nusivylimo ar net mirties. Taãiau be ‰i˜ patyrim˜ taip pat nebt˜
dÏiaugsmo, sòkmòs, prisikòlimo, amÏinojo gyvenimo, dievystòs. Prezi-
dentas Kimbolas pasakò: „Jei manytume, kad Ïemi‰kuoju gyvenimu
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pasibaigia egzistencija, tada skausmas, sielvartas, nepasisekimas ir
trumpas gyvenimas bt˜ neganda. Bet jei mes Ïirime ∞ gyvenimà kaip
amÏinà, besit´siant∞ i‰ ikimirtingos praeities ir tolyn ∞ amÏinàjà pomir-
tin´ ateit∞, tada viskas, kas vyksta, gali bti matoma i‰ teisingos per-
spektyvos.“ (Îr. Faith Precedes the Miracle [1972], p. 97–99.)

Sesuo Edna O. F. ·o tai suprato per tok∞ patyrimà:

„Ms˜ mylima vyriausioji duktò Kerolò DÏin susirgo limfos liauk˜
patinimu. Mes nuveÏòme jà pas gydytojà, ir jis nusiuntò mus tyrimams
∞ Solt Leik Sit∞. Mes suÏinojome, kad ji turi skrandÏio augl∞. Ji taip
sirgo, kad negalòjo valgyti jokio maisto. Mes parsiveÏòme jà namo,
bet ji taip blogai jautòsi, kad turòjome vòl nuveÏti ∞ ligonin´. Tada
mums buvo pasakyta, kad ji serga sarkoma, leukemijos forma.

Niekada gyvenime a‰ taip stipriai nesimeldÏiau. Negalòjau patikòti,
kad tai atsitiko mums. Ligoninòje vyresnieji keletà kart˜ jai suteikò
patepimà. Bet nepaisant vis˜ ms˜ pastang˜, dukra mirò.

A‰ kaltinau save, maniau, kad … neturiu pakankamai tikòjimo, kad ji
gyvent˜. Tada griebiausi Ra‰t˜. Skaitydama uÏtikau keletà eiluãi˜ kny-
goje Doktrina ir Sandoros, kurios padòjo man suprasti.“ („Appointed
unto Death“, Ensign, 1972 gruodis, p. 32.)

■ Perskaitykite Doktrinos ir Sandor˜ 42:44, 46, 48. Kodòl ne visi ser-
gantieji i‰gydomi?

Ne visi kunigystòs palaiminimai i‰sipildo tada, kada mes to norime.
Kai Vonas DÏ. Fiderstounas buvo pirmininkaujanãios vyskupijos nariu,
pas j∞ atòjo viena moteris. Ji pasiskundò, kad daug jai suteikt˜ kunigys-
tòs palaiminim˜ nei‰sipildò. Jos sveikata vis dar buvo prasta ir ji nega-
lòjo susilaukti vaik˜. Vyskupas Fiderstounas buvo ∞kvòptas pasakyti
jai, kad ji nustatò laiko ribà Vie‰paãiui. Kadangi ‰ie palaiminimai nei‰-
sipildò praòjus 5 metams po vedyb˜, ji pajuto nusivylimà. Jis pasakò:
„Bet a‰ paÏadu jums, taip tikrai, kaip Dievas yra danguje, kad tie paÏa-
dai, duoti teisi˜ asmen˜, turinãi˜ kunigyst´, i‰sipildys js˜ gyvenime.
Laikas, skirtas palaiminim˜ i‰sipildymui, dar neatòjo. Mes turime pasi-
tikòti Vie‰paãiu.“ (Îr. „Acres of Diamonds“, Speeches of the Year, 1974,
[1975] p. 346–349.)

Apibendrinimas
Per kunigystòs apeigas mes galime gauti i‰gelbòjimà ir i‰auk‰tinimà.
Galime gauti vadovavimà ir paguodà, bti apsaugotos nuo pavojaus ir
i‰gydytos. Mes turime pasiruo‰ti priimti ‰ias apeigas.

Kvietimas
Aptarkite su savo ‰eima kunigystòs apeigas, kurias galite gauti. Pasi-
ruo‰kite gauti tas apeigas.
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Papildoma Ra‰t˜ i‰trauka
■ 3 Nefio 17 (Gelbòtojas gydo ligonius ir laimina vaikus).

Mokytojos pasiruo‰imas
Prie‰ pravesdama ‰ià pamokà:

1. Studijuokite Evangelijos princip˜ 14 skyri˜ „Kunigystòs organizacija“,
Kunigystòs vadovo vadovòl∞ ir ·eimos vadovòl∞.

2. Paruo‰kite plakatà, kaip siloma pamokoje, arba uÏra‰ykite ‰ià
informacijà lentoje.

3. Papra‰ykite klasòs nares papasakoti js˜ parinktas istorijas, perskai-
tyti Ra‰t˜ i‰traukas ar citatas.
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·ios pamokos tikslas yra padòti mums suprasti, kaip kunigystò gali
palaiminti mus, kaip moteris.

Kunigystò naudinga visiems BaÏnyãios nariams
„[Kunigystò] yra … Dievo galia, atsi˜sta vyrui, kuria jis gali dirbti
Ïemòje dòl Ïmonijos i‰gelbòjimo“ (Joseph F. Smith, Gospel Doctrine, 
5-as leidimas. [1939], p. 139). Vie‰pats paskyrò vyrams pagrindin´
atsakomyb´ vadovauti ir pirmininkauti BaÏnyãios ir ‰eimos reikaluose.
·ià ‰ventà galià jie turi naudoti tam, kad laimint˜ ir padòt˜ visiems
BaÏnyãios nariams – vyrams, moterims, vaikams. Prezidentas Brigamas
Jangas sakò:

„Kunigystò turi bti naudojama visos Ïmonijos gerovei, vienodai vyr˜,
moter˜ ir vaik˜ augimui. I‰ ties˜, nòra privilegijuotos klasòs ar lyties
tikrojoje Kristaus BaÏnyãioje… Vyrai turi dirbti savo darbà ir savo galià
naudoti vis˜ BaÏnyãios nari˜ gerovei…

Taip pat yra su moterimi: jos ypatingos dovanos turi bti naudojamos
Ïmonijos gerovei ir i‰auk‰tinimui.“ (Citata i‰ John A. Widsoe, rink.,
Priesthood and Church Government, red. [1954] p. 92–93.)

Vyrai ir moterys turi skirtingas, bet vienodai svarbias pareigas namuose
ir BaÏnyãioje. Kunigystòs galia gali padòti kiekvienam vykdyti tas
pareigas vis˜ labui.

Kadangi kunigystòs galia ‰iandien yra Ïemòje, visi verti BaÏnyãios
nariai, tiek jauni, tiek seni, vyrai ir moterys, vieni‰i ir susituok´, gali
bti didÏiai palaiminti.

■ Kaip moterys gali gerbti kunigyst´?

Daug kunigystòs privilegij˜ ir palaiminim˜ aptarta 12 pamokoje
„Kunigystòs apeigos“.

Vyresnysis DÏonas A. Vidsou paai‰kino kitus kunigystòs privalumus:

„Vyrai neturi daugiau teisi˜ uÏ moteris ∞ palaiminimus, kurie kyla i‰
kunigystòs ir lydi jos turòjimà.
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Vyras turi kunigyst´, atlieka kunigo pareigas BaÏnyãioje, o jo Ïmona
dÏiaugiasi kartu su juo visomis kitomis privilegijomis, kylanãiomis i‰
kunigystòs turòjimo. Tai ai‰kiai parodo BaÏnyãios ‰ventyklos apeigos.
·ventyklos apeigos yra ai‰kiai kunigystòs tipo, bet vis dòlto visos jos
prieinamos moterims, o auk‰ãiausi ‰ventyklos palaiminimai suteikiami
tik vyrui ir jo Ïmonai kartu.“ (Priesthood and Church Government [1965],
p. 83.)

Vyresnysis Briusas R. Makonkis paai‰kino bendrystòs ry‰io tarp kuni-
gystòs ir moter˜ vaidmen∞: „Tikra patriarchaline tvarka vyrui priklauso
kunigystò ir jis yra nam˜ galva, … bet jis negali pats vienas pasiekti
dÏiaugsmo pilnatvòs dabar ar amÏinojo atlygio paskui. ·alia jo – mote-
ris, bendra paveldòtoja vis˜ dalyk˜ pilnatvòje. I‰auk‰tinimas ir amÏi-
nasis prieaugis yra jos, kaip ir jo, dalia (Ïr. DS 131:1–4). Dievystò yra
ne tik vyrams, ji yra vyrams ir moterims kartu (Ïr. DS 132:19–20).“
(Mormon Doctrine, 2-as leidimas. [1966], p. 844.)

■ Kokius palaiminimus js gavote kunigystòs dòka?

Visi nariai turòt˜ gerbti ir paremti kunigyst´
Kaip visi BaÏnyãios nariai laiminami per kunigyst´, taip jie visi yra
atsakingi uÏ tos kunigystòs gerbimà ir paramà jai. Asmenims, turin-
tiems kunigyst´, nuolatos primenama, kad „kunigystòs teisòs neatsieja-
mai susijusios su dangaus galiomis ir kad dangaus galios negali bti
kontroliuojamos nei valdomoms kitaip, kaip tik pagal teisumo princi-
pus“ (DS 121:36). Taip pat ir moterims patariama gerbti kunigyst´, bti
dòkingoms uÏ jos galià ir rodyti pagarbà jos turòtojams. Mes taip pat
turime remti kunigyst´. Remti rei‰kia „vykdyti kieno nors interesus ir
tikslus; … palaikyti ir ginti kaip vertinga ir teisinga“ (Webster’s New
Collegiate Dictionary, 10-tas leidimas. [1993], „Support“, p. 1184).

Keletas bd˜, kaip mes galime gerbti ir paremti kunigyst´, pasilyti
‰iose ‰vent˜j˜ Ra‰t˜ i‰traukose.

■ Parodykite plakatà su ‰iuo sàra‰u arba uÏra‰ykite ‰ià informacijà
lentoje. Kai bus skaitoma bet kuri i‰ nurodyt˜ Ra‰t˜ i‰trauk˜, papra-
‰ykite seseris surasti pasilymus, kaip jos gali gerbti kunigyst´. ·alia
kiekvienos nuorodos para‰ykite duotà pasilymà.

Doktrinos ir Sandor˜
19:23 – mokykis i‰ Jòzaus Kristaus, klausyk Jo ÏodÏio,

mokykis
20:33 – saugokis, visada melskis
58:26–27 – bkite uoliai uÏsiòm´ daryti gera
64:33–34 – nepailskite daryti gera
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Moters santykis su kunigystòs vadovavimu namuose
Vyro pareiga yra pirmininkauti ir vadovauti namuose. Melchizedeko
kunigystòs kvorumo vadovòlis ai‰kina:

„Pagal Evangelijà „vadovavimas“ nerei‰kia teisòs ∞sakinòti ir nurodi-
nòti. Visai prie‰ingai, tai rei‰kia vesti, ginti, rodyti kelià, rodyti
pavyzd∞, apsaugoti, ∞kvòpti ir i‰ugdyti tro‰kimà palaikyti ir sekti. Vyras
tiesiog turi rodyti kelià.“ (The Savior, The Priesthood and You, Melchize-
deko Kunigystòs kursas 1973–74, p. 172.)

Nors namuose vadovauja vyras, „jo Ïmona yra svarbiausia bendrake-
leivò, partnerò ir pataròja“ (·eimos vadovòlis [1999], 2). Vyras ir Ïmona
privalo bendromis pastangomis stiprinti ‰eimà ir mokyti savo vaikus
Evangelijos princip˜. Atlikdama savo, kaip vyro pataròjos, vaidmen∞
moteris gali sustiprinti savo vyro, kaip nam˜ galvos, pozicijà ir ska-
tinti, kad ‰eima bt˜ dar vieningesnò.

Mes taip pat gerbiame kunigyst´, kai su savo vyrais elgiamòs su tokiu
paãiu ‰velnumu, gerumu ir meile, kuriuos jie, kaip asmenys turintys
kunigyst´, turi i‰laikyti. Prana‰as DÏozefas Smitas patarò Paramos
bendrijai „mokyti moteris, kaip elgtis su savo vyrais, teikti jiems ‰vel-
numà ir meil´. Kai prislògtas vargo, rpesãi˜ ir sunkum˜ supainiotas
vyras i‰vys ‰ypsenà, o ne prie‰taravimà ar murmòjimà, pajus ‰vel-
numà, tai nuramins jo sielà ir jo jausmus. Kai protas puola ∞ nevilt∞,
j∞ reikia meiliai ir ‰velniai paguosti“ (Church History, 4:606–7).

Namuose, kur vyras ir Ïmona uoliai rpinasi vienas kito interesais ir
laime, yra pasitikòjimas ir vienybò. âia jie abu galòs dÏiaugtis savo
sàjunga ir abu gaus galimyb´ pasiekti pilnatv´.

Aprei‰kime, duotame Emai Smit, prana‰o DÏozefo Ïmonai, ai‰kiai
nurodytas Ïmonos vaidmuo ir jos ry‰ys su kunigyste. Vie‰pats jai
pasakò:

„Tu esi i‰rinktoji ponia, kurià a‰ pa‰aukiau…

Ir tavo pa‰aukimo pareigos bus paguosti mano tarnà DÏozefà Smità
jaunesn∞j∞, tavo vyrà, jo suspaudimuose ÏodÏiais romumo dvasioje…

I‰lik romumo dvasioje ir saugokis i‰didumo. Tegul tavo siela dÏiau-
giasi savo vyru ir ‰love, kuri jam teks…

Nuolat laikykis mano ∞sakym˜ ir gausi teisumo karnà.“ (DS 25:3, 5,
14–15.).

■ Kaip Emai buvo liepta elgtis su savo vyru? Kokie palaiminimai kyla
sekant tuo paãiu patarimu ‰iandien?
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Paremkite asmenis, turinãius kunigyst´, namuose
Mes, kaip BaÏnyãios moterys, savo namuose galime daryti didel´ ∞takà
kunigyst´ turintiems asmenims. Mes galime paremti ir padràsinti savo
vyrus, tòvus, brolius ir snus, atliekanãius kunigystòs pareigas. Kai
pra‰ome palaiminimo, o po to gerbiame tà palaiminimà, mes paro-
dome savo paramà kunigystei. Savo namuose mes galime sustiprinti
asmenis, turinãius kunigyst´, melsdamos uÏ juos savo maldose. Prana-
‰as DÏozefas Smitas patarò BaÏnyãios moterims „nukreipti savo tikò-
jimà ir maldas bei rodyti pasitikòjimà savo vyrais, … kad apginkluot˜
ir palaikyt˜ juos savo maldomis“. (Church History, 4:604–5.)

Mes nuolatos turime stengtis tobulinti savo bdà ir vykdyti savo pareigas.
Mums taip pat gali tekti paskatinti ir ‰velniai priminti kunigyst´ turintiems
vyrams, kad jie savo namuose gerbt˜ ir auk‰tint˜ savo kunigystòs pa‰auki-
mus. Tiek merginos, tiek motinos gali daug padòti, ragindamos jaunuolius
lankyti savo susirinkimus ir ruo‰tis tarnauti misijose. Vyresnysis Deividas
B. Heitas pasakò: „Js, merginos, darote didel´ ∞takà jaunam, vyri‰kam
elgesiui… Js˜ ∞taka jauniems vyrams yra svarbi. Js skatinate juos laikytis
BaÏnyãios standart˜, tinkamai rengtis bei elgtis.“ (Îr. Conference Report,
1977 spalis, p. 85; arba Ensign, 1977 lapkritis, p. 56–57.)

Kai Ïmonos poÏiris ∞ vyro pareigas BaÏnyãioje yra teigiamas, jam
lengviau jas vykdyti. Îmonos poÏiris taip pat parodo vaikams, kad
turòti kunigyst´ namuose yra didelò palaima.

■ Kaip moteris gali sutvarkyti savo kasdieninius reikalus, kad galòt˜
geriau paremti vyrà jo kunigystòs pa‰aukimuose?

Moters santykis su asmenimis, turinãiais kunigyst´, BaÏnyãioje
Kaip teisi moteris gali nuveikti daug gero palaikydama asmenis, turin-
ãius kunigyst´, savo namuose, lygiai taip ji gali sustiprinti BaÏnyãià,
paremdama savo skyriaus, apylinkòs, apygardos ar kuolo vadovus.
Mes paremiame savo vadovus, noriai priimdamos BaÏnyãios pa‰auki-
mus ir i‰tikimai juos vykdydamos, suvokdamos, kad pa‰aukimas i‰
kunigystòs yra pa‰aukimas i‰ Vie‰paties. Mes galime gerbti kunigijos
vadov˜ – ms˜ vyr˜, nam˜ mokytoj˜, vyskup˜ ar skyriaus prezi-
dent˜, kuolo ar apygardos vadov˜ ir visuotini˜ ∞galiotini˜ – patari-
mus. Mes turòtume susilaikyti nuo kunigijos vadov˜ kritikavimo ir
mokyti savo vaikus to paties. Kunigijos palaikymas ir ròmimas yra
daugiau nei pakelti rankà ar pasakyti, kad palaikome kunigijà. Tai
rei‰kia mokytis, melstis, paklusti ir tarnauti geram reikalui.

Vie‰pats paskyrò kunigijos vadovus, kad jie, vadovaujami Vie‰paties,
parodyt˜, kuriuo keliu eiti. Tuomet ms˜ pareiga yra klausyti ir sekti
teisiu j˜ patarimu, lyg jie bt˜ i‰ Vie‰paties. „Ir kà tik jie [kunigystòs
vadovai] kalbòs ∞kvòpti ·ventosios Dvasios, bus … Vie‰paties valia, …
Vie‰paties mintis, … ir Dievo galia i‰gelbòjimui“ (DS 68:4).
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Bdamas Dvylikos Kvorumo Prezidentu, Haroldas B. Li davò tok∞
patarimà visiems BaÏnyãios nariams dòl paramos kunigijos vadovams
ir ypaã prana‰ui: „Mes turime i‰mokti skirti dòmes∞ ÏodÏiams ir ∞saky-
mams, kuriuos Vie‰pats duos mums per savo prana‰à, „kai juos gaus,
vaik‰ãiodamas su visu ‰ventumu prie‰ais mane; … lyg i‰ mano paties
burnos,– su visa kantrybe ir tikòjimu“ (DS 21:4–5). Kai kurie dalykai
pareikalaus kantrybòs ir tikòjimo. Jums gali nepatikti tai, kà gauname
i‰ BaÏnyãios vadov˜. Tai gali prie‰tarauti js˜ politinòms paÏiroms.
Tai gali prie‰tarauti js˜ socialinòms paÏiroms. Tai gali trukdyti js˜
socialiniam gyvenimui. Bet jei klausysite ‰i˜ dalyk˜, lyg jie eit˜ i‰
paties Vie‰paties burnos, su kantrybe ir tikòjimu, jums paÏadòta, kad
„pragaro vartai js˜ nenugalòs; taip, ir Vie‰pats Dievas i‰sklaidys tam-
sos galias prie‰ jus ir supurtys dangus js˜ labui ir savo vardo ‰lovei“
(DS 21:6). (Îr. Conference Report, 1970 spalis, p. 152; arba Improvement
Era, 1970 gruodis, p. 126.)

Apibendrinimas
Kunigystò yra didelis Dievo palaiminimas visiems Jo vaikams. Visi
BaÏnyãios nariai turòt˜ gerbti kunigyst´ turinãiuosius ir tarpusavio
santykiuose ugdyti Kristaus savybes namuose ir BaÏnyãioje. Moterys,
kurios stengiasi ugdyti ‰ias savybes, gali sustiprinti kunigyst´ turinãius
asmenis ir palaiminti savo ‰eimas ir BaÏnyãià. Moter˜ laimò ir ∞taka
i‰siplòs, kai jos gerbs ir seks savo kunigijos vadovais.

Kvietimas
Naudokite ‰ià pamokà, kad geriau suprastumòte kunigystòs vaidmen∞
savo ‰eimoje.

Papildomos Ra‰t˜ i‰traukos
■ 1 Korintieãiams 11:3, 8–12 (vyr˜ ir moter˜ santykiai).

■ Kolosieãiams 3:18–24 (mylòkite vienas kità).

■ 1 Petro 3:5–7 (gerbkite vienas kità).

Mokytojos pasiruo‰imas
Prie‰ pravesdama ‰ià pamokà:

1. Pakartokite ‰io vadovòlio 12 pamokà „Kunigystòs apeigos“.

2. Paruo‰kite plakatà, kaip siloma pamokoje, arba uÏra‰ykite ‰ià
informacijà lentoje.

3. Papra‰ykite klasòs nares papasakoti js˜ parinktas istorijas, perskai-
tyti Ra‰t˜ i‰traukas ar citatas.
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·ios pamokos tikslas yra padòti mums suprasti atsakomybes ir palai-
minimus, kuriuos gauname mes, kaip pastar˜j˜ dien˜ ‰ventosios
moterys– i‰tekòjusios, na‰lòs ir netekòjusios, motinos ir neturinãios
vaik˜.

Moter˜ vaidmuo
Prezidentas Brigamas Jangas ‰itaip paai‰kino moters vaidmen∞:

„Viena yra tikra ir mes tuo tikime: moteris yra vyro ‰lovò…

… Kai galvoju apie pareigas ir atsakomyb´, tenkanãias ms˜ moti-
noms ir seserims, bei ∞takà, kurià jos turi, a‰ imu Ïvelgti ∞ jas kaip ∞
ms˜ buvimo ãia pagrindin´ prieÏast∞ ir sielà. Tai tiesa, kad vyras yra
pirmas… Bet kai atòjo Motina Ieva, ji turòjo nuostab˜ poveik∞ [Tòvui
Adomui]…

[Seserys,] mums reikia js˜ ∞takos ir galios padedant statyti Karalyst´.“
(Discourses of Brigham Young, sel. John A. Widtsoe [1954], p. 199.)

Pastar˜j˜ dien˜ ‰ventosios Ïmonos pareigos ir palaiminimai
Bdamos BaÏnyãios naròs, mes suprantame idealià vyr˜ ir Ïmon˜
bendryst´. „Jei paklausite nauj˜ seser˜, koks didÏiausias pokytis ∞vyko
joms tapus naròmis, jos atsakys, kad tai buvo naujas poÏiris ∞ savo
namus, vyrà ir vaikus. Kai kuriais atvejais jos turòjo sunkum˜ keisda-
mos savo paÏiras, bet visos pabròÏò, kaip svarbu yra i‰mokti gerbti
vienas kità ir remti vyrà kaip nam˜ patriarchà.“ (Ana Lindbak, cituo-
jama Kerol Larsen „The Gospel Counterculture“, Ensign, 1977 kovas,
p. 26.)

Pastar˜j˜ dien˜ ‰ventoji Ïmona, nesvarbu, ar jos vyras yra BaÏnyãios
narys, ar ne, aktyvus ar maÏiau aktyvus, gali bti jo bendraÏygò ir
padòjòja.

Prezidentas N. Eldonas Taneris pasakò: „Moterys, savo gyvenime js
teikiate daug jòg˜ ir paramos savo vyrams, ir kartais jiems labiausiai
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reikia js˜ pagalbos tada, kai jie to maÏiausiai nusipelno. Vyrui negali
bti didesnio paskatinimo, didesnòs vilties, didesnòs jògos uÏ Ïinojimà,
jog jo Ïmona pasitiki juo ir j∞ myli.“ (Îr. Conference Report, 1973 spalis,
p. 125; arba Ensign, 1974 sausis, p. 8.)

■ Kaip mes galime parodyti savo vyrams, kad juos mylime ir jais pasi-
tikime? Kodòl turòtume jiems tà rodyti, netgi jeigu manome, kad jie
maÏiausiai to nusipelno?

Kaip pastar˜j˜ dien˜ ‰ventosioms Ïmonoms, mums reikia paremti
savo vyrus j˜ paskyrimuose BaÏnyãioje. Kai svarstomas vyro paskyri-
mas ∞ naujas kunigystòs ar pa‰aukimo pareigas, visada aptariamas jo
Ïmonos vertumas. Reikia, kad ji galòt˜ j∞ visi‰kai paremti. Jos ‰irdis
turòt˜ bti nukreipta ne ∞ ‰io pasaulio, bet ∞ amÏinojo gyvenimo daly-
kus. Tada ji galòs stovòti ‰alia ir palaikyti savo vyrà. (Konkreãi˜ bd˜,
kaip paremti kunigus, Ïiròkite ‰io vadovòlio 13 pamokoje „Moterys ir
kunigystò“.)

Kai kurios i‰ ms˜ gali bti i‰tekòjusios uÏ nepriklausanãio BaÏnyãiai
ar maÏiau aktyvaus nario. Galbt nusivilsime, kai ms˜ vyrai netaps
aktyvs BaÏnyãioje. Gali prireikti stebuklo, bet Ïmona, kuri parodo
kantryb´ ir tikòjimà, dar gali i‰vysti tok∞ stebuklà. Kai kuriems vyrams
gali prireikti daugelio met˜, kad tapt˜ aktyvs, bet mes vis tiek turò-
tume melstis ir gyventi pagal Evangelijos mokymus savo namuose.

Vienas bdas padòti savo vyrams tapti aktyviems BaÏnyãioje yra orga-
nizuoti ‰eimos veiklà per ‰eimos nam˜ vakarà. Mes galime padòti vai-
kams paruo‰ti Evangelijos pasakojimus, kuriuos jie papasakot˜ ‰eimai,
pakviesdamos dalyvauti savo vyrus. Palaipsniui galime imti skatinti
juos vesti ‰eimos nam˜ vakarus, o paskui vesti pamokas. Daugelis
vyr˜ daug geriau jauãiasi ‰eimos nam˜ vakare nei formaliame BaÏny-
ãios susirinkime. Kai pripranta prie susirinkim˜ namuose, jiems pasi-
daro lengviau lankyti ir BaÏnyãià.

„Mariliza de Dolder i‰ La Platos antrosios apylinkòs nuo devyneri˜
met˜ buvo BaÏnyãios narò. Ji visada buvo aktyvi BaÏnyãioje ir tarnavo
daugelyje BaÏnyãios pareig˜. Ji i‰tekòjo uÏ puikaus vaikino, kuris
nebuvo BaÏnyãios narys, bet ji siekò i‰minties, kad galòt˜ pritaikyti
visus Evangelijos patarimus ir mokymus savo namuose. Ji apibdino
‰∞ gyvenimo etapà taip: „Js turite ie‰koti pusiausvyros.“ Ji rpestingai
ir su meile atsidavò savo namams, savo vyrui ir vaikams. Po BaÏnyãios
susirinkim˜ ji nepasilikdavo linksmai pasi‰nekòti su draugais, bet sku-
bòdavo namo, kad galòt˜ atlikti savo pareigas.

Dabar jau 2 metai jos vyras yra BaÏnyãios narys ir tarnauja vyskupu
La Platos antrojoje apylinkòje.“ (Kerol Larsen „The Gospel Counter-
culture“, Ensign, 1977 kovas, p. 27.)
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■ Kà darò sesuo de Dolder, kad paremt˜ savo vyrà ir i‰likt˜ aktyvi
BaÏnyãioje?

Îmona taip pat gali padòti vyrui, kad ‰is atlikt˜ savo, kaip ‰eimos dva-
sinio vadovo, vaidmen∞ namuose. „Vienam tòvui, ramiam, kukliam
Ïmogui, buvo sunku i‰reik‰ti meil´ savo ‰eimai. Îmonai pasilius, jie
pradòjo bendras ‰eimos maldas, ir tai buvo proga i‰sakyti tai, kas buvo
jo ‰irdyje. J˜ dukrai, kuri savo tòvo bdà klaidingai vertino kaip abejin-
gumà, ‰is patyrimas buvo kaip aprei‰kimas. Jo maldos buvo paprastos,
o sakiniai kartais prastai suregzti, bet jo ÏodÏiai „palaimink mano
mielà dukrà, kad daryt˜ gera“ jaudino jà.“ (Ana H. Banks „The Extra
Blessings of Family Prayer“, Ensign, 1976 sausis, p. 37.)

■ Kaip ‰i sesuo padòjo savo vyrui tapti dvasiniu vadovu savo namuose?
Kaip dar galime padòti savo vyrams tapti dvasiniais vadovais?

Kaip pastar˜j˜ dien˜ ‰ventosios Ïmonos, mes galime sukurti dvasin-
gumà namuose, bdamos kantresnòs ir linksmesnòs. Mums reikia pasi-
stengti, kad i‰vystytume gerus ‰eimos santykius. Mums reikia kasdien
naudoti savo tikòjimà ir gyventi pagal Evangelijà.

■ Perskaitykite Romieãiams 15:1–5. Kodòl kantrybò yra ms˜, kaip
Ïmon˜, vaidmens dalis?

Motinos, pastar˜j˜ dien˜ ‰ventosios, pareigos ir palaiminimai
Sveiki susituok´ vyrai ir moterys yra atsakingi uÏ Dievo dvasini˜
vaik˜ atòjimà ∞ gyvenimà Ïemòje. Taip darydami mes formuojame
partneryst´ su Dievu. Mes suteikiame knus Jo dvasios vaikams – savo
dvasiniams broliams ir seserims (Ïr. Spencer W. Kimball, The Miracle of
Forgiveness [1969], p.97).

■ Parodykite paveikslà 14-a, „Mama atòjo ∞ susirinkimà kartu su savo
‰eima“.

■ Parodykite plakatà su ‰iuo sàra‰u ar uÏra‰ykite j∞ lentoje. Skaitant bet
kurià nurodytà Ra‰t˜ i‰traukà, papra‰ykite, kad seserys ∞sidòmòt˜,
kokios tòvystòs pareigos minimos. Prie kiekvienos nuorodos uÏra‰y-
kite paminòtas pareigas.
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14-a. Mama atòjo ∞ susirinkimà kartu su savo ‰eima.
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14-b. Mergina studijuoja, kad pasiruo‰t˜ bsimam pa‰aukimui.



14 pamoka

103

Moteriai nòra didesnòs garbòs, kaip dalyvauti dievi‰kajame plane atve-
dant dvasinius vaikus ∞ ‰ià Ïem´, mokant juos „teisiai vaik‰ãioti prie-
‰ais Vie‰pat∞“. Moteris ras daug dÏiaugsmo ir pasitenkinimo bdama
i‰mintinga ir dora motina ir i‰augindama gerus vaikus. Tai didesnò
duoklò Ïmonijai nei bet kuris kitas darbas (Ïr. N. Eldon Taner, Confe-
rence Report, 1973 spalis, p. 126; arba Ensign, 1974 sausis, p.10).

Kadangi kasdieninis darbas paprastai atitraukia tòvus nuo nam˜, jie
neturi tiek prog˜ veikti savo vaikus kaip motinos. Atrodo, kad motinos
turi daugiau ∞takos nei tòvai, formuodamos savo vaik˜ gyvenimà (Ïr.
Herberis DÏ. Grantas, Gospel Standards, sud. G. Homer Durham [1941],
p. 152). ·tai kodòl taip svarbu, kad motinos pasilikt˜ namuose ir paãios
rpint˜si savo vaikais. Jos turòt˜ stengtis nepalikti j˜ kit˜ globai.
Ms˜ vadovai pra‰ò, kad motinos nedirbt˜ ne savo namuose, nebent
tai tikrai btina.

„Net jei aplinkybòs reikalauja, kad ‰eim˜ motinos dirbt˜, jos neturòt˜
apleisti savo pareig˜ namuose, ypaã susijusi˜ su vaik˜ mokymu“
(Harold B. Lee, „Mountain Your Place as a Woman“, Ensign, vasaris
1972, p. 52).

Moterys, kurios turi auginti savo ‰eimas vienos paãios, arba, uÏauginu-
sios ‰eimas, liko be vyr˜, turi teis´ ∞ specialià kunigijos vadov˜ pagalbà.
Prezidentas Haroldas B. Li vienai moteriai, kuri liko viena su a‰tuoniais
vaikais, pasakò: „Nesijausk vieni‰a dòl to, kad tavo vyro nòra su tavimi.
Neatitolk nuo savo nam˜ mokytoj˜ ir nuo savo vyskupo.“ Ir ji ‰ypsoda-
masi atsakò jam: „Broli Li, a‰ turiu puikiausius nam˜ mokytojus, kokius
kas nors kada nors turòjo, ir niekas neturòjo puikesnio vyskupo uÏ
msi‰k∞. Mumis pasirpinta. Mes turime tòvi‰kà tòvà, kuris saugo
mus, turime Ïmog˜, turint∞ kunigyst´, kuris atòjo ∞ ms˜ gyvenimus.“
(Ensign, 1972 vasaris, p. 53–54.)

Kai kurios moterys nei‰augina vis˜ savo vaik˜, kadangi jie mir‰ta
maÏutòliai. Prana‰as DÏozefas mokò, kad daugelis t˜ vaik˜ buvo per-

1. Mozijo 4:14–15: mokykite vaikus vaik‰ãioti tiesos ir
rimtumo bei meilòs keliais ir tarnauti vienas kitam.

2. Doktrinos ir Sandor˜ 20:70: pasirpinkite, kad vaikai
gaut˜ kunigystòs palaiminimus.

3. Doktrinos ir Sandor˜ 68:25–28: mokykite vaikus apie
atgailà, tikòjimà, ·ventosios Dvasios dovanà, maldà ir
teisumà.



14 pamoka

104

nelyg tyri ir geri, kad gyvent˜ Ïemòs pagedime. Net gedòdamos dòl j˜
netekties, turòtume rasti dingst∞ dÏiaugtis, nes jie buvo i‰vaduoti nuo
blogio (Ïr. Teachings of the Prophet Joseph Smith, rinkt. Joseph Fielding
Smith [1976], p. 196–97). Jis taip pat mokò, kad tie, kurie mir‰ta nesu-
lauk´ a‰tuoneri˜ met˜, yra i‰gelbòjami celestialinòje karalystòje (Ïr.
DS 137:10). T˜ vaik˜ motinos, jei gyvens i‰tikimai, i‰augins juos Tks-
tantmetyje (Ïr. DÏozefas F. Smitas, Gospel Doctrine, 5-as leidimas. [1939],
p. 455–456).

Kai kurios moterys negali susilaukti vaik˜. Bevaikòs moterys daÏnai
atlieka motinos vaidmen∞ ∞vaikindamos ir augindamos vaikus i‰ prie-
glaud˜. Tiek moterys negalinãios susilaukti vaik˜, tiek nei‰tekòjusios
moterys gali surasti pilnatv´ dirbdamos su vaikais ∞vairiausiose sferose
arba dirbdamos tok∞ darbà, per kur∞ jos gali atiduoti save tarnaudamos
kitiems. Moterys, kurios atlieka tok∞ darbà, gali rasti dÏiaugsmà, o taip
pat atne‰ti laim´ ir daryti sveikà ∞takà vaik˜ gyvenimams, ypaã tiems,
kuriems buvo atsakyta motinos meilò.

Prezidentas Brigamas Jangas paguodò tas bevaikes moteris, kurios
buvo i‰tikimos savosioms ‰ventyklos sandoroms, sakydamas: „Daug
seser˜ sielvartauja, kad nòra palaimintos palikuonimis. Js regòsite
laikà, kai aplink jus bus milijonai vaik˜. Jei bsite i‰tikimos savo san-
doroms, js bsite taut˜ motinomis… Bkite i‰tikimos, ir, jei nesate
palaimintos vaikais ‰iame laike, tai vòliau bsite.“ (Deseret News
[Weekly], 1860 lapkriãio 28, p. 306.)

■ Kaip ‰ios doktrinos gali paguosti bevaikes ir gedinãias moteris? Kaip
‰i apreik‰ta tiesa skatina mus gyventi teisiai?

Netekòjusios moters vaidmuo
■ Parodykite paveikslà 14-b, „Mergina studijuoja, kad pasiruo‰t˜ bsi-

mam pa‰aukimui“.

Visos moterys, netekòjusios ar i‰tekòjusios, turi svarbi˜ pareig˜ ir atsa-
komybi˜ mirtingajame gyvenime. Jaunystòje mergaitò ar mergina turi
didÏiuli˜ galimybi˜ pasiruo‰ti bsimam Ïmonos ir motinos pa‰auki-
mui. Ji gali i‰mokti nam˜ ruo‰os i‰ savo motinos, mokykloje ar per
BaÏnyãios nam˜ ruo‰os pamokas. Ji gali i‰simokslinti lankydama
mokyklà. Ji turi pasiruo‰ti bti mokytoja savo namuose. Ji turòt˜ rodyti
gerà pavyzd∞ savo draugams, tiek nariams, tiek kitiems, likdama tyra
ir skaisti.

■ Kaip galite pasiruo‰ti tapti Ïmona ir motina, jei esate jauna ir netekò-
jusi? Kodòl jaunystòje svarbu tobulòti dvasi‰kai?

■ Parodykite paveikslà 14-c, „Mergina moko vaik˜ klasòje“.
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14-c. Mergina moko vaik˜ klasòje.
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Kai kurios moterys i‰teka vyresnio amÏiaus. Kai kurios, jei negali rasti
verto bendraÏygio, lieka vieni‰os per visà savo mirtingàj∞ gyvenimà.
Tokioms moterims paÏadòti verti vyrai ir vaikai gyvenime po mirties.
Jokie palaiminimai, galimi Ïemòje, nebus joms atsakyti.

Prezidentas Haroldas B. Li pasakò: „Js, subrendusios merginos, kurios
dar nepriòmòte pasilymo tuoktis, jei bsite vertos ir pasiruo‰usios
eiti ∞ Vie‰paties namus ir tikòsite ‰ventuoju amÏinos dangi‰kosios
santuokos principu, net jei dabar, mirtingajame gyvenime negaunate
santuokos privilegijos, Vie‰pats atsilygins jums skirtu laiku, ir joks
palaiminimas nebus jums atsakytas. Js neprivalote priimti kieno nors,
kuris nevertas, pasilymo vien i‰ baimòs, jog jums nepavyks [gauti]
savo palaiminim˜.“ (Ye Are the Light of the World [1974], p. 308.)

■ Kaip ‰is paÏadas gali paguosti bei nuraminti nei‰tekòjusias moteris?

Viena netekòjusi moteris taip i‰rei‰kò savo jausmus:

„Daugybò unikali˜ palaiminim˜ ir ypating˜ galimybi˜ yra pasiekia-
mos netekòjusioms naròms…

Nekantraudamos i‰tekòti, mes lengvai galime praleisti daug unikali˜
prog˜ pasiruo‰ti ne tik santuokai, bet ir amÏinajam i‰auk‰tinimui.

Kaip netekòjusi [moteris] BaÏnyãioje, a‰ nekantriai laukiau paÏado
susituokti ‰ventykloje i‰sipildymo, kaip tai buvo paÏadòta mano patri-
archaliniame palaiminime. Vis tik … a‰ palaipsniui òmiau suprasti ir
jaustis dòkinga uÏ ypatingus palaiminimus, kuriuos gauna i‰tikimi
viengungiai nariai.

Mes turime laiko bei privilegijà praleisti j∞ taip, kaip norime. Bet taip
pat esame atsakingos uÏ tai, kaip panaudosime ne∞kainojamà laiko
dovanà. Kaip netekòjusios BaÏnyãios naròs, mes galime … [verkti] dòl
savo padòties… arba i‰naudoti ‰∞ gyvenimo tarpà kaip aktyvaus kry-
bingo laukimo periodà. A‰ tvirtai tikiu, jog tai, kaip mes praleisime ‰∞
laikà, turòs lemiamà reik‰m´ ms˜ tiesioginei ir visi‰kai laimei, kaip ir
ms˜ amÏinajam tobulòjimui.

Pirmiausia yra karjeros ir uÏimtumo klausimas… Kai kurios moterys
randa pasitenkinimà daug pastang˜ reikalaujanãioje karjeroje… Per
maldà ir kunigystòs palaiminimus a‰ … gavau paguodÏiant∞ asmenin∞
uÏtikrinimà, kad (mano karjeros siekimas) tai, kà a‰ dabar darau, yra
malonu Vie‰paties akiai…

[Taãiau] turiu prisipaÏinti, kad didÏiausias, ilgiausiai trunkantis
dÏiaugsmas mano gyvenime kyla i‰ rami˜, anonimini˜ gailestingo
tarnavimo poelgi˜… Yra per lengva rpintis tik savo paãi˜ poreikiais
ir problemomis, nes tampame dvasi‰kai kurti aplinkini˜ ‰auksmams
ir ‰irdies skausmui…
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Niekad ms˜ laikas nebus taip neuÏpildytas, kaip dabar. Mes turime
laiko [pamokoms], … daug skaityti, jei tik ie‰kosime peno geriausiose
knygose, … ugdyti ∞vairiausius talentus ir interesus, … pradòti [savo]
genealogijos darbà… [Tai galòt˜ ∞kvòpti] visà ‰eimà ∞sitraukti ∞ … [‰ei-
mos] duomen˜ ie‰kojimà…

Didelis pasitenkinimas, kylantis i‰ reguliaraus, stropaus tarnavimo
BaÏnyãioje, negali bti pervertintas… A‰ … patiriu didel∞ dÏiaugsmà,
tarnaudama apylinkòs sekmadieninòs mokyklos mokytoja…

Mes turime laiko gerinti savo fizin´ bkl´ … Reguliari mank‰ta pakels
dvasià, jausmus ir lavins knà.

Mes turime laiko ∞sitraukti ∞ ms˜ apylinki˜ ar skyri˜ ‰eimas, tapda-
mos jaunesni˜j˜ vaik˜ draugòmis. A‰ kvieãiama (ir kar‰tai to laukiu)
… [∞ daugel∞ vaik˜ veikl˜] … Savo paãi˜ pavyzdÏiu mes galime ramiai
skatinti juos br´stant sekti Evangelijos principais.

Mes turime netrikdomo ramaus laiko praleisti su savo Tòvu danguje.
A‰ negaliu pervertinti poveikio, kur∞ pasninkas ir ilgos maldos turòjo
mano gyvenimui… A‰ ∞gijau nepajudinamà liudijimà apie ypatingà
Vie‰paties meil´ ir rpest∞ mano gerove.

… Nelaimòs valandomis ‰alia yra mylinãios rankos, kad pakelt˜,
sustiprint˜, padòt˜ mums. ApsiÏvalgykit. A‰ paÏadu jums, kad jos yra.

Ir kai apimdavo neviltis, … a‰ pamaãiau, kad tikriausias vaistas nuo
depresijos yra paÏinimas, kad yra kaÏkas, kam man´s reikia. Kai palai-
minu kà nors kità, mano vargai ir problemos greitai sunyksta su‰ildy-
tos Ïinojimo, kad a‰ praskaidrinau kito gyvenimà ir kad tai, kà
padariau, patinka Vie‰paãiui.

Tad dÏiaukimòs ‰iuo brangiu lobiu – laiku ir dòkokime Vie‰paãiui uÏ
ypatingà dovanà.“ (Anne G. Osborn, „The Extazy of the Agony: How
to Be Single and Sane at the Same Time“, Ensign, 1977 kovas, p. 47–49.).

■ Kokiais bdais ‰i sesuo praturtino savo gyvenimà?

Apibendrinimas
Kiekviena ‰ios BaÏnyãios moteris yra nepaprastai vertinga. Jei gyve-
name i‰tikimai, vienà dienà bsime palaimintos privilegija bti bend-
raÏyge, Ïmona ir motina. Nesvarbu, ar ‰i galimybò ateis anksti ar vòlai
‰iame gyvenime, ar tik po jo, mes galime prasmingai nugyventi savo
gyvenimus tarnaudamos kitiems ir vykdydamos savo, kaip pastar˜j˜
dien˜ ‰ventosios moters, vaidmen∞.

Kvietimas
Ie‰kokite bd˜, kaip tobulòti savo vaidmenyje ar vaidmenyse.
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Papildomos Ra‰t˜ i‰traukos
■ Efezieãiams 6:4 (neerzinkite vaik˜).

■ 1 Timotiejui 5:3–14 (na‰lòs).

Mokytojos pasiruo‰imas
Prie‰ pravesdama ‰ià pamokà:

1. Studijuokite Evangelijos princip˜ 36 skyri˜ „·eima gali bti amÏina“
ir 37 skyri˜ „Pareigos ‰eimoje“.

2. ApÏvelkite ‰io vadovòlio 13 pamokà „Moterys ir kunigystò“.

3. Paruo‰kite plakatà, kaip siloma pamokoje, arba uÏra‰ykite ‰ià
informacijà lentoje.

4. Papra‰ykite klasòs nares papasakoti js˜ parinktas istorijas, perskai-
tyti Ra‰t˜ i‰traukas ar citatas
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·ios pamokos tikslas yra padòti mums sustiprinti savo ‰eimà tariantis
su savo vyrais ir vaikais.

Tòvas vadovauja namuose
■ Pagiedokite giesm´ „GroÏis supa mus aplink“ (Giesmòs ir vaik˜

dainos, p. 44).

Ms˜ Ïemi‰kieji namai yra ms˜ dangi‰k˜j˜ nam˜ pradÏia. Namuose
reikia sukurti tokià atmosferà, kuri amÏinai lydòt˜ ms˜ ‰eimas. Prezi-
dentas N. Eldonas Taneris sakò: „Kiekvieno pastar˜j˜ dien˜ ‰ventojo
namai turòt˜ bti pavyzdiniai namai, kur tòvas yra nam˜ galva, bet
vadovauja su meile ir visi‰koje harmonijoje su teisiais motinos tro‰ki-
mais. Kartu jie turòt˜ siekti bendr˜ ‰eimos tiksl˜, o vaikai turòt˜ jausti
tvyranãià meil´ ir harmonijà.“ („Fatherhood“ Ensign, 1977 birÏelis,
p. 2.).

Tòvas yra ‰eimos patriarchas ir vadovas. Jam priklauso tvarkyti ‰eimos
reikalus. Gimdytojai atsakingi uÏ teisios ‰eimos ugdymà, bet ai‰ku,
kad nò vienas to nedaro atskirai. Abu yra svarbs. Mes ir ms˜ vyrai
esame partneriai. Kartu mes galime sukurti tvirtà santuokà ir gràÏinti
savo ‰eimas Vie‰paties akivaizdon. Mes turime tartis su savo vyrais,
kad galòtume dÏiaugtis Vie‰paties Dvasia savo namuose.

Rodykime meil´ ir dòmes∞ savo vyrams
Mes, kaip Ïmonos, turòtume ∞kurti tvarkos ir meilòs namus. Nuo‰irdi
meilò ir dalijimasis palaimins ir sustiprins ms˜ santuokà. Turòtume
nuolatos melstis, rodyti vieni kitiems meil´ ir pagarbà bei kartu skaityti
ir studijuoti Ra‰tus. Mes turòtume laikytis Dievo ∞sakym˜ ir sandor˜,
sudaryt˜ per santuokà.

Apra‰ydamas tobulus namus, prezidentas J. Rubenas Klarkas jaunes-
nysis parei‰kò, jog „tikra meilò … palaimina ir pa‰ventina kiekvienà…
Ïmonos ir vyro … mint∞ bei poelg∞. Tokiuose namuose turi bti
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pagarba ir orumas. Ten turi gyvuoti didelò kantrybò ir … lojalumas
mintyse, ÏodÏiuose ir darbuose.

Tikòjimas turi gaubti namus kaip ‰velni ‰viesa.

Paklusnumas Dievo ∞sakymams turi vesti ir dÏiuginti juos“ („Our
Homes“, Relief Society Magazine, 1940 gruodis, p. 809–810).

■ Kà galime daryti, kad parodytume meil´ ir dòmes∞ savo vyrams?
Kaip meilòs rodymas padòt˜ mums sukurti tvarkà namuose?

Bendri pasitarimai
■ Parodykite paveikslà 15-a, „Vyras ir Ïmona dirba kartu“.

Svarbu, kad vyras ir Ïmona gerai suprast˜ vienas kità. Tada jie gali
dirbti kartu, kad i‰spr´st˜ problemas, i‰kylanãias santuokoje. Dau-
guma problem˜ gali bti i‰spr´stos, kai mus ir ms˜ vyrus veda Vie‰-
pats.

■ Perskaitykite Almos 37:37. Kaip tarimasis su Vie‰paãiu gali mums
pagelbòti?

Mes turime daÏnai kalbòtis vienas su kitu ir maldingai aptarti proble-
mas ir tikslus su savo vyrais. Meil´ savo vyrui parodysime siekdamos
j˜ vadovavimo ir pagalbos, spr´ndÏiant ‰eimos problemas. Visi pagrin-
diniai ‰eimos sprendimai turi bti priimti kartu. Turòtume skirti konk-
ret˜ laikà finans˜, vaik˜, religijos ir kit˜ asmenini˜ bei ‰eimynini˜
klausim˜ aptarimui ir sprendimui. Kai sprendimai priimti, gimdytojai
turi bti vieningi juos vykdydami.

·is pavyzdys rodo, kaip viena vedusi pora tardavosi kartu.

„Mano tòvai buvo gerai i‰simokslin´ ir i‰mintingi. Jie lengvai bt˜
galòj´ daugyb´ ‰eimos problem˜ i‰spr´sti individualiai. Taãiau jie
visada susòsdavo kartu ir aptardavo problemas bei galimus j˜ sprendi-
mus. MaÏiausiai kartà per savait´, daÏniausiai sekmadienio vakarais,
jie susòsdavo prie virtuvòs stalo ir aptardavo problemas. Kartais mus,
vaikus, ∞traukdavo ∞ diskusijà. Besitardami mano tòvas ir motina
beveik visada sutardavo dòl to, kaip mus auginti. Nors mano tòvas
maÏai uÏdirbdavo, mes visada turòdavome pakankamai pinig˜. A‰
neprisimenu, kad mano gimdytojai bt˜ ginãij´si ar bar´si. A‰ dòkinga
savo i‰mintingiems gimdytojams uÏ tai, kad jie parodò beveik celesti-
alini˜ nam˜ pavyzd∞, kuriuo mes visi dabar stengiamòs sekti savo
paãi˜ namuose“.

■ Kaip bendri pasitarimai galòt˜ padòti mums i‰vengti ginã˜ ir prob-
lem˜ namuose? Kaip bendri pasitarimai galòt˜ sustiprinti meil´
santuokoje?
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Pasitarimai su ‰eima
■ Parodykite paveikslà 15-b, „·eima ‰eimos nam˜ vakaro metu“.

Po to, kai tòvas ir motina pasitarò, jie turòt˜ su‰aukti savo vaikus, kad
aptart˜ ‰eimos tikslus ir planus.

Visos ‰eimos pasitarimas yra vertingas. Jis gali pagerinti ‰eimos gyve-
nimà, pagilinti meil´ ir skleisti dÏiaugsmà. Vaikai Ïinos ‰eimos planus
i‰ anksto. Kai kiekvienas ‰eimos narys Ïino, kà daro kiti, atsiranda
tvarka ir harmonija. Vaikams turòt˜ bti leista dalyvauti priimant
sprendimus, kada tik ∞manoma, ir jie turòt˜ padòti vykdyti tuos spren-
dimus. Kai tariamòs su savo ‰eima, turime gerbti kiekvieno asmens
nuomon´, problemas ir planus.

■ Koks yra idealus laikas ‰eimos pasitarimui? Kokie dalykai gali bti
aptariami tokiame pasitarime?

■ Parodykite paveikslà 15-c, „Mama tariasi su savo jauna dukra“.

Pasitarimai su ms˜ vaikais ne visada turi bti formals. Kaip moti-
nos, mes turòtume naudotis kiekviena proga i‰klausyti j˜ problemas.
Turòtume pamòginti suprasti j˜ poÏir∞. Neturòtume juoktis ar men-
kinti j˜ problem˜. Prie‰ingai, mes turòtume su meile pabandyti juos
suprasti ir jiems patarti. Taip pat galòtume paskatinti savo vyrus, kad
jie tart˜si su kiekvienu vaiku asmeni‰kai.

„Nuostabu, kai tòvas ar motina nori susòsti su snumi ar dukra ir
aptarti asmenin´ problemà. Egzistuoja aplinkini˜ spaudimas, egzis-
tuoja pagund˜, prie‰ kuriuos ms˜ sns ir dukterys turi bti sustip-
rinti…

Tokiuose nuo‰irdÏiuose pokalbiuose gimdytojai padòs uÏsibròÏti tiks-
lus savo vaikams“ (Ïr. Conference Report, 1972 balandis, p. 43; arba
Ensign, 1972 liepa, p. 55).

■ Kà js, kaip jauna moteris, noròtumòte aptarti su savo gimdytojais?
Kà js noròtumòte aptarti su savo vaikais, kaip motina? Galbt js
noròsite priminti klasòs naròms, kad patariant ir gaunant patarimus
visada siekt˜ ·ventosios Dvasios vadovavimo. ·ventoji Dvasia gali
padòti mums Ïinoti, kà sakyti ir kaip pritaikyti gautà patarimà.

Vyresnysis Riãardas L. Evansas, kalbòdamas apie pasitarimus su vai-
kais, pasakò: „Js ir jie kartu turite privilegijà, teis´, pareigà susòsti ir
pasidalinti savo mintimis, apgalvoti savo sprendimus, kad kartu btu-
mòte i‰klausyti ir gerbiami – ir dirbtumòte, melstumòtòs ir planuotu-
mòte kartu savo laimòs pilnatvei – visada ir amÏinai.“ („As Parents
and Children Come to Common Ground“, Improvement Era, 1956
geguÏò, p. 342.)
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Apibendrinimas
Kadangi gyvensime ramybòje ir harmonijoje celestialinòje karalystòje,
mes jau dabar turime pradòti siekti vienybòs ir meilòs. Tai neatsitinka
tiesiog savaime. Prezidentas Deividas O. Makòjus pasakò: „Negaliu ∞si-
vaizduoti dalyk˜, kurie bt˜ labiau nepageidaujami namuose, kaip
vienybòs ir harmonijos trkumas. Kita vertus, a‰ Ïinau, kad namai,
kuriuose gyvuoja vienybò, abipusò pagalba ir meilò, yra … truputis
dangaus Ïemòje.“ (I‰ Conference Report, 1967 spalis, p. 7.) Kai tariamòs
su savo vyrais ir vaikais, mes galime sustiprinti savo ‰eimas. Mes
galime jausti vienas kitam didesn´ meil´ ir artumà.

Kvietimas
Raskite palanki˜ prog˜ pasitarti su savo vyru ir vaikais. Skatinkite juos
maldingai pasiruo‰ti ‰ioms progoms. Skatinkite savo vyrà pasikalbòti
su visais vaikais. Jeigu js netekòjusi, pra‰ykite, kad ·ventoji Dvasia
padòt˜ jums sukurti harmonijà savo ‰eimoje.

Papildomos Ra‰t˜ i‰traukos
■ 1 Korintieãiams 13 (meilòs dorybò).

■ Galatams 5:22–23 (Dvasios vaisiai).

■ Jokbo 2:35 (nefitai prarado vaik˜ pasitikòjimà).

■ Jokbo 3:7 (lamanitai mylòjo savo ‰eimas).

■ Doktrinos ir Sandor˜ 121:36–41 (papeik´ tuoj pat parodykite didesn´
meil´).

Mokytojos pasiruo‰imas
Prie‰ pravesdama ‰ià pamokà:

1. Studijuokite Evangelijos princip˜ 37 skyri˜ „Pareigos ‰eimoje“.

2. Pamokà pradòkite giesme „GroÏis supa mus aplink“ (Giesmòs ir
vaik˜ dainos, p. 44).

3. Papra‰ykite klasòs nares papasakoti js˜ parinktas istorijas, perskai-
tyti Ra‰t˜ i‰traukas ar citatas.



115

15-c. Mama tariasi su savo jauna dukra.



·EIMOS NAMˆ
VAKARAS

1 6  p a m o k a

116

·ios pamokos tikslas yra ∞kvòpti ir padòti mums vesti sòkmingus ‰eimos
nam˜ vakarus.

·eimos nam˜ vakaras yra visiems
Kiekviena ‰eima kas savait´ turòt˜ rengti ‰eimos nam˜ vakarà. Tam
tikslui BaÏnyãia paliko pirmadienio vakarà laisvà nuo vis˜ kit˜ rengi-
ni˜.

■ Parodykite paveikslus 16-a, Gimdytojai ∞traukia savo vaikus ∞ ‰eimos
nam˜ vakarà“ ir 16-b, „Pagyvenusi pora praveda ‰eimos nam˜
vakarà“.

Visos ‰eimos yra skirtingos. Kai kuriose ‰eimose gimdytojai ir vaikai
gyvena kartu; kitose tòra tik vienas i‰ gimdytoj˜ su vaikais. Dar kitose
‰eimose gimdytojai neturi vaik˜ namuose. Daug nesusituokusi˜ suau-
gusi˜j˜ gyvena vieni ar su kambario draugais. Kaip bebt˜, ‰eimos
nam˜ vakaras yra skirtas visiems. Jei Ïmogus gyvena vienas, jis gali
prisijungti prie kit˜ Ïmoni˜ ir pravesti ‰eimos nam˜ vakarà. Tiems,
kurie vieni‰i, tai gali bti ypatingas palaiminimas.

„Nòra tinkamesnòs vietos Evangelijai mokyti nei namai. Tik namuose
vaikai gali i‰mokti apie ‰eimos gyvenimo, kaip sukurta Dangi‰kojo
Tòvo, prigimt∞. Pirmadienio vakaras kartu su ‰eima sukuria atitinkamà
dvasià visoms ‰eimos veikloms. Tie, tarp kuri˜ yra ‰i dvasia, laiko jà
didÏiausio dÏiaugsmo ‰altiniu“ (Family Home Evening [1971], p. 4).

Reguliars ‰eimos nam˜ vakarai yra vienas i‰ geriausi˜ bd˜ mokyti
ir mokytis Evangelijos princip˜. Jis suartina ‰eimos narius meilòje ir
vienybòje.

■ Rankoje laikykite pagaliuk˜ ar degtuk˜ ry‰ulòl∞. Pasakykite klasòs
naròms, kad jie vaizduoja ‰eimos narius. Dabar vienà pagaliukà i‰im-
kite i‰ ry‰ulio ir perlauÏkite per pus´. Pasakykite klasei, kad kai
esame vieni, mes nesame tokie stiprs kaip su savo ‰eima. Po to
paimkite virvel´ ar gumel´ ir suri‰kite pagaliukus. Pasakykite klasei,
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kad virvelò vaizduoja ri‰anãià Evangelijos mokym˜ ∞takà. Tada paro-
dykite, kaip sunku yra perlauÏti pagaliukus. Paai‰kinkite, kad mes
esame stipresni, kai esame susivienij´ kaip ‰eima ir kai mus sieja
Evangelijos tiesos.

Kaip vesti ‰eimos nam˜ vakarà 
Tòvas, kaip nam˜ patriarchas, turòt˜ pirmininkauti nam˜ vakare. Kai
tòvo nòra, vadovavimà turòt˜ perimti motina. Jei ∞manoma, tòvai ir
motinos kiekvienà ‰eimos nam˜ vakarà turòt˜ suplanuoti i‰ anksto.
Tada jie galòt˜ skirti ‰eimos nariams uÏduotis.

Kiekvieno nam˜ vakaro pradÏioje surengtas trumpas ‰eimos pasitari-
mas padeda patikrinti kiekvieno ‰eimos nario darbus ir planus kitai
savaitei. Tai ypaã naudinga, kai ‰eimoje yra paaugli˜.

„Tòvas arba pats praveda pamokà, arba paveda mokymà savo Ïmonai
ar pakankamai suaugusiems vaikams… MaÏi vaikai gali padòti diri-
guodami, cituodami Ra‰tus, atsakinòdami ∞ klausimus, laikydami
paveikslus, padavinòdami vai‰es ir melsdamiesi…

Silomas ‰eimos nam˜ vakaro programos pavyzdys:

PradÏios giesmò (gieda visa ‰eima)

PradÏios malda (sukalba ‰eimos narys)

Eilòra‰ãi˜ ar Ra‰t˜ skaitymas (skaito ‰eimos narys)

Pamoka (praveda tòvas, motina ar vyresnis vaikas)

Veikla (praveda ‰eimos narys, dalyvauja visa ‰eima)

Baigiamoji giesmò (gieda visa ‰eima)

Baigiamoji malda (sukalba ‰eimos narys)

Vai‰òs

·eima gali pravesti nam˜ vakarà labai ∞vairiai. Bet kokia veikla, kuri
suburia ‰eimà, sustiprina j˜ meil´, priartina juos prie Dangi‰kojo Tòvo
ir skatina dorai gyventi, gali atlikti ‰eimos vakaro funkcijà. Tokios veik-
los pavyzdÏiais gali bti ‰vent˜j˜ Ra‰t˜ skaitymas, Evangelijos aptari-
mas, dalijimasis liudijimais, tarnystòs projektas, dainavimas kartu,
i‰kyla, ‰eimos Ïaidimas, ekskursija ir pana‰iai. Visuose nam˜ vaka-
ruose turi bti malda“ (·eimos vadovòlis [1999], p. 7).

Kiekviena i‰ ms˜, kaip ‰eimos narò, gali prisidòti prie to, kad ‰eimos
vakaras bt˜ sòkmingas. Pirmiausia, mes galime suplanuoti savo
asmeninius uÏsiòmimus taip, kad btume laisvos ‰eimos nam˜ vaka-
rui. Taip pat kiekviena i‰ ms˜ gali atlikti kokià nors uÏduot∞ ar kaip
nors padòti pasiruo‰ti. Mamos ar vyresnieji vaikai gali padòti jaunes-
niems vaikams ∞vykdyti j˜ uÏduotis. Jaunesnieji vaikai mògsta pasakoti
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paprastas istorijas ir vaidinti. Visi vaikai gali dalyvauti, jeigu tòvas ir
motina juos ∞traukia ir kantriai Ïiri ∞ j˜ pastangas. Mes visos galime
patobulinti ‰eimos nam˜ vakarus, melsdamos ms˜ Dangi‰kojo Tòvo
pagalbos, ruo‰iant savo uÏduotis.

·tai pavykusio nam˜ vakaro pavyzdys:

Tompson˜ ‰eima vienà i‰ savo ‰eimos nam˜ vakar˜ pavadino „Tomio
apdovanojimo“ vakaru. Septyni vaikai, nuo 17 iki 5 met˜ amÏiaus, bal-
savo uÏ j˜ mògiamus patiekalus vakarienei. Daugiausia bals˜ gav´s
meniu buvo patiektas, o po to buvo paskelbti „Tomio apdovanojimai“.

Tòvas, apsivilk´s i‰eiginiais rbais, su didÏiule „varlyte“ pakaklòje,
buvo ceremonijos ‰eimininkas. Mama, apsivilkusi savo graÏiausia suk-
nele, stovòjo ‰alia tòvo ir laikò rankose vokus su „nugalòtoj˜“ vardais.
Senelò ir senelis buvo pakviesti bti susiÏavòjusia ir pritarianãia pub-
lika, stebinãia vaik˜ apdovanojimo ceremonijà. Po tòvo sveikinimo kal-
bos, pristatymas vyko ‰itaip:

Tòvas pasakò: „Kandidatai apdovanojimui uÏ nepaprastus pasiekimus
matematikos srityje yra ‰ie: Albertas En‰teinas ir Polas Tompsonas.
Pra‰yãiau vokà.“ Mama padavò tòvui vokà, kur∞ ‰is atplò‰ò ir susiÏavò-
j´s paskelbò: „Laimòtojas – Polas Tompsonas!“

·eima plojo, kol Polas uÏlipo ir gavo „Tomio apdovanojimà“. (Apdova-
nojimai ‰iuo atveju buvo maÏos plastmasinòs figròlòs su ant priekio
uÏra‰ytais vaiko vardu ir jo pasiekimu.)

·i procedra t´sòsi, kol visi vaikai buvo pripaÏinti ir paskelbti nugalòj´
kitus nacionalinius ar tarptautinius ãempionus ar garsenybes. ·erò
gavo apdovanojimà uÏ pasiÏymòjimà plaukime, Brajenas uÏ skaut˜
veiklà, Mi‰elò – uÏ muzikinius pasiekimus, Maiklas – uÏ Ïaidimà beis-
bolo MaÏojoje Lygoje, Denisò – uÏ jos puik˜ mokymàsi skaityti, Sintija
buvo apdovanota uÏ praskaidrintas ‰eimos dienas. Ji gavo special˜
apdovanojimà, pavadintà „Saulòs ‰viesos apdovanojimu“.

Po to kiekvienas vaikas atliko numer∞, kur∞ paruo‰ò per savait´ ir visi
buvo sutikti aplodismentais ir pagirti. Po to Denisò ir Sintija pagiedojo
„Mokyki vaik‰ãioti Jo ‰viesoje“ (Ïr. Giesmòs ir vaik˜ dainos, p. 66). Po
Maiklo sukalbòtos baigiamosios maldos, buvo i‰dalintos vai‰òs.

Svarbu suplanuoti ‰eimos nam˜ vakarà taip, kad jis atitikt˜ ‰eimos
poreikius ir interesus. Darykite tai, kas sudomins ‰eimos narius. Nam˜
vakarai yra tam, kad padòt˜ ‰eimoms. DaÏniausiai geriausiai pavyksta
tie ‰eimos nam˜ vakarai, kuriuos sukrò pati ‰eima.

■ Kiek laiko kiekvienà savait´ js skiriate pasiruo‰imui ‰eimos nam˜
vakarui? Kaip js galite pagerinti ‰eimos nam˜ vakarus geriau juos
suplanuodamos?
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16-b. Pagyvenusi pora praveda ‰eimos nam˜ vakarà.



16 pamoka

121

Pirmoji BaÏnyãios Prezidentra parei‰kò: „Ar praleidÏiate tiek pat laiko
darydamos savo ‰eimà ir namus laimingus, kiek jo skiriate savo socia-
linei ir profesinei sòkmei? Ar savo geriausià krybin´ energijà atiduo-
date svarbiausiam visuomenòs vienetui – ‰eimai, o gal js˜ ry‰ys su
‰eima yra gryna rutina, nedÏiuginanti gyvenimo dalis?

Gimdytojai ir vaikai turi kelti ‰eimos pareigas ∞ pirmà vietà, kad
pasiekt˜ ‰eimos i‰auk‰tinimà.“ (Family Home Evening [1973], p. 4.)

■ Kaip ms˜ malda gali pagerinti ‰eimos nam˜ vakarà?

Palaiminimai, kylantys i‰ reguliari˜ ‰eimos nam˜ vakar˜ 
Ms˜ ‰eimos gauna daug palaiminim˜, vesdamos reguliarius nam˜
vakarus. Dalyvavimas juose padeda kiekvienam nariui ugdyti savigar-
bos jausmà. SumaÏòja disciplinos problemos ir i‰auga lojalumas ir har-
monija.

Sesuo Remdò Maloj, penki˜ vaik˜ motina, pasakò: „Nors ms˜ vyriau-
siajam vaikui tik ‰e‰eri, mes pastebòjome skirtumà savo vaik˜ elgesyje
nuo to meto, kai kiekvienà pirmadien∞ òmòme vesti reguliarius ‰eimos
nam˜ vakarus… Nuostabu, kai Ïinai, jog jie atsimena daug kà i‰ to
mokymo, kur∞ jiems duodame.“ („To Be a Woman in the Church“,
Ensign, 1973 rugpjtis, p. 38.) Kaip paliudijo sesuo Maloj, vaikai tikrai
atsimena mokymus i‰ ‰eimos nam˜ vakar˜.

Penkiametis Alenas i‰ Midlando Teksaso valstijoje Ïaidò kieme su savo
seneliu, kai vaikai kaimyniniame kieme òmò vaidytis. Ginãas augo, ir
maÏi balseliai suskambòjo piktesniais tonais, kai prasidòjo stumdyma-
sis ir grumdymasis. Tada vienas vaikas trenkò mergaitei ir ji protestuo-
dama suriko. Alenas stebòjo ‰ià triuk‰mingà scenà, po to susimàst´s
pasakò: „Seneli, tiems vaikams trksta ‰eimos nam˜ vakaro!“

Pirmoji Prezidentra i‰leido ‰∞ parei‰kimà: „Per keletà pastar˜j˜ met˜
mes matòme naujas … blogio jògas, veikianãias, … [gundanãias] ms˜
Ïmones, ypaã ms˜ jaunimà. ·eimos nam˜ vakaro programa su savo
galia gòriui yra didelò pagalba gimdytojams… Nam˜ vakaruose ir
kitose pozityviose ‰eimos veiklose mes galime uÏpildyti savo sielas
Dievo dalykais, taip nepalikdami vietos blogiui savo ‰irdyse ar pro-
tuose.“ (Family Home Evening [1972], p. 4.)

■ Kokius palaiminimus js ir js˜ ‰eima gavo i‰ ‰eimos nam˜ vakar˜?

Pirmoji Prezidentra taip pat pasakò: „Vòl kar‰tai raginame gimdyto-
jus surinkti savo vaikus apie save su meile, kantrybe ir supratimu bei
mokyti juos teisingai ir teisiai…

Namai yra pirmoji ir pati veiksmingiausia vieta vaikams mokytis gyve-
nimo pamok˜.“ (Family Home Evening: Walk in the Light [1975], p. 3.)
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Apibendrinimas
Efektyvs, reguliars ‰eimos nam˜ vakarai padeda visiems j˜ daly-
viams. ·eimos nam˜ vakarai augina meil´ ir pasitikòjimà ms˜ Dangi‰-
kuoju Tòvu. Jie padidina kiekvieno asmens supratimà apie Evangelijà.
Jie sustiprina ‰eimos santykius ir skatina visus ugdyti savo talentus.

Kvietimas
Pradòkite reguliariai rengti ‰eimos nam˜ vakarus. Atsiminkite plana-
vimo, kantrybòs ir maldos formul´.

UÏsira‰ykite Evangelijos principà, kurio js noròtumòte i‰mokyti savo
‰eimà kito ‰eimos nam˜ vakaro metu.

Mokytojos pasiruo‰imas
Prie‰ pravesdama ‰ià pamokà:

1. Paruo‰kite pagaliuk˜ ar degtuk˜ ry‰ulòl∞ ‰eimos vienybòs iliustravi-
mui.

2. Papra‰ykite klasòs nares papasakoti js˜ parinktas istorijas, perskai-
tyti Ra‰t˜ i‰traukas ar citatas.
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·ios pamokos tikslas yra padòti mums suprasti BaÏnyãios susirinkim˜
tikslà ir ∞kvòpti reguliariai juos lankyti.

BaÏnyãios susirinkim˜ tikslai
Jòzus pasakò: „Taigi bkite tokie tobuli, kaip js˜ Dangi‰kasis Tòvas
yra tobulas.“ (Mato 5:48.) Kadangi labai sunku tapti tobuliems, ms˜
Tòvas mums padeda. Jis ∞krò savo BaÏnyãià, pa‰aukò vadovus ir davò
mums ∞sakymus, principus ir apeigas. Ms˜ BaÏnyãios susirinkimuose
mes gauname su tuo susijusius nurodymus. Mes turime paklusti ir
gyventi pagal Dievo ∞statymus, kad taptume tobuli. Vie‰pats pasakò:
„… jog kada susirenkate drauge, mokytumòte ir ugdytumòte vienas
kità, idant Ïinotumòte … kaip elgtis su mano duot˜ ∞statymo ir ∞sa-
kym˜ punktais.“ (DS 43:8.)

Yra ∞vairi˜ BaÏnyãios susirinkim˜, kuriuos mes galime ar galòsime
lankyti.

Sakramento susirinkimas
■ Parodykite paveikslà 17-a, „Paskutinò vakarienò“.

Paulius pasakò Korinto ‰ventiesiems, kad „Vie‰pats Jòzus tà nakt∞,
kurià buvo i‰duotas, paòmò duonà,

padòkoj´s lauÏò ir tarò: „Tai yra mano knas uÏ jus. Tai darykite mano
atminimui.“

Taip pat po vakarienòs jis paòmò taur´ ir tarò: „·i taurò yra Naujoji
Sandora mano kraujyje. Kiek kart˜ gersite, darykite tai mano atmini-
mui.“

Taigi, kada tik valgote ‰ità duonà ir geriate i‰ ‰itos tauròs, js skelbiate
Vie‰paties mirt∞, kol jis ateis“ (1 Korintieãiams 11:23–26).

Sakramento susirinkimo tikslas yra priimti sakramentà. Tai primena
mums aukà, kurià ms˜ Vie‰pats padarò dòl ms˜. Mes atnaujiname
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sandoras, sudarytas per krik‰tà, kuomet tapome Jo BaÏnyãios naròmis
ir priòmòme Jo vardà – Jòzaus Kristaus vardà.

■ Parodykite paveikslà 17-b, „Sakramentas yra apeiga Kristaus knui ir
kraujui atminti“.

Doktrinos ir Sandor˜ 20 skaitome, jog „reikalinga, kad baÏnyãia daÏnai
susirinkt˜ valgyti duonos ir gerti vyno Vie‰paãiui atminti“ (75 eil.).
Duona ir vanduo, kurie mums paduodami, yra „Kristaus kno ir
kraujo simboliai“ (DS 20:40). ·i˜ simboli˜ priòmimas yra labai ‰venta
privilegija. Niekas neturòt˜ priimti sakramento nevertai (Ïr. 3 Nefio
18:28–29).

■ Tegul paskirtoji sesuo apibendrina Evangelijos princip˜ 23 skyriaus
poskyr∞ „Ms˜ nusistatymas priimant skramentà“.

Sakramento susirinkimas yra skirtas visiems ‰eimos nariams, ∞skaitant
ir vaikus. Kadangi maÏi vaikai daÏnai negali ramiai i‰sòdòti susirin-
kimo metu, gali kilti klausimas, ar jie turi kokios nors naudos i‰ jo.
Taãiau kiekvienas vaikas turi dvasià, kuri gali mokytis. BaÏnyãios susi-
rinkim˜ lankymas leidÏia vaiko dvasiai bti mokomai.

Mums ∞sakyta lankyti sakramento susirinkimus. Mokydamas nefitus
apie sakramento tikslà ir kaip j∞ priimti, Jòzus pasakò: „Ir a‰ ∞sakau
jums daryti tai [priimti duonà ir vanden∞].“ (3 Nefio 18:12.)

„BaÏnyãia nurodo vesti kassavaitinius sakramento susirinkimus visuose
savo padaliniuose. Tai yra patys i‰kilmingiausi ir ‰venãiausi susirinki-
mai BaÏnyãioje. Jie yra tam, kad ‰ventieji galòt˜ atnaujinti savo sando-
ras priimdami sakramentà; bt˜ mokomi karalystòs doktrinos;
garbint˜ Visagal∞ giesme, malda ir pamokslu“ (Bruce R. McConkie,
Mormon Doctrine, 2-as. leidimas [1966], p. 661).

Pasninko ir liudijimo susirinkimas
Pasninko ir liudijimo susirinkimas vyksta vienà kartà per mònes∞, daÏ-
niausiai pirmàj∞ sekmadien∞, sakramento susirinkimo metu. ·is susirin-
kimas yra skirtas mums laisvai pasidalinti liudijimais. Ms˜ liudijimai
turòt˜ bti trumpa ms˜ tikòjimo ir Ïinojimo apie Jòzaus Kristaus die-
vi‰kàjà misijà, BaÏnyãios vadov˜ pa‰aukimus ir ∞galiojimus bei ms˜
‰irdingo dòkingumo uÏ Vie‰paties malones i‰rai‰ka. ·ie susirinkimai
pakelia ms˜ dvasià. Ms˜ tikòjimas Dievu ir paklusnumas Jam
i‰auga. Pasninko ir liudijimo susirinkime tinka atlikti apeigas, pavyz-
dÏiui, suteikti vardus vaikams bei juos palaiminti ir patvirtinti naujus
BaÏnyãios narius.
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17-a. Paskutinò vakarienò. Karlas Blochas.
Spausdinti leido Frederiksborgo Nacionalinis muziejus Hilerodòje.
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Kunigijos susirinkimas
·is susirinkimas vyksta kiekvienà sekmadien∞. Jame dalyvauja visi
vyri‰kos lyties BaÏnyãios nariai nuo dvylikos met˜, kurie turi Aarono
ar Melchizedeko kunigyst´. Gali bti pakviesti apsilankyti besidomin-
tieji ir nariai, kurie neturi kunigystòs.

Moter˜ susirinkimas
Susirinkimas vyksta kiekvienà sekmadien∞ ir yra skirtas moterims ir
merginoms studijuoti Evangelijà. Jei moter˜ ir mergin˜ yra daug, ‰i
grupò gali bti padalinta ∞ dvi atskiras amÏiaus grupes. Moterys lanko
Paramos bendrijà, o merginos (nuo 12 iki 17 met˜) lanko Mergin˜
organizacijos susirinkimus.

Vaik˜ mokymas Evangelijos 
Vaikai iki 12 met˜ amÏiaus kiekvienà sekmadien∞ renkasi ∞ Pradinuk˜
organizacijà mokytis Evangelijos. Jie mokomi tuo metu, kai vyksta Sek-
madieninòs mokyklos pamokos bei kunigijos ir moter˜ susirinkimai.

Sekmadieninò mokykla 
Sekmadieninò mokykla yra atsakinga uÏ BaÏnyãios nari˜ nuo dvylikos
met˜ amÏiaus Evangelijos mokymà per pamokòl´ kiekvienà sekma-
dien∞.

Kad baÏnytiniai susirinkimai pasisekt˜
Koks bebt˜ susirinkimas, mes galime padòti j∞ pagerinti.

Sesuo Larujò C. Longden apie save papasakojo tokià istorijà: „Prisi-
menu, kaip bdama visai jauna (kai maniau, kad labai daug Ïinau),
pasakiau mielai sekmadieninòs mokyklos mokytojai, kad daugiau
neketinu eiti ∞ sakramento susirinkimà, kadangi ‰is yra toks nuobodus
ir sausas… [Mokytoja] paÏvelgò ∞ mane ir pasakò: „Kad a‰ niekada
daugiau to negirdòãiau i‰ tav´s! Dievas pakvietò tave ∞ tà susirinkimà,
kad priimtum Jòzaus Kristaus kanãios ir Jo dovanos tau simbolius.
Tu labai privilegijuota, kad esi pakviesta. Jei ∞ susirinkimà ateisi teisin-
gai nusiteikusi, tu visada i‰sine‰i su savimi kà nors gero.“ („God Has
Invited You“ Leon R. Hartshorn, rinkt. Remarkable Stories from the Lives
of Latter-day Saint Women [1973], 1:97–98.)

■ Kà mokytoja patarò daryti seseriai Longden? Be to, kad eitumòme ∞
susirinkimà teisingai nusiteik´, kà dar galime padaryti, kad susirin-
kimas tapt˜ vertingas? (UÏra‰ykite pasilymus lentoje).

Kad padarytume susirinkimà sòkmingà, mes turòtume ateiti pamal-
dÏiomis ‰irdimis. Tai padòs mums ten bnant gauti Dvasià. Mes
galime reguliariai lankytis ir atvykti laiku. Galime bti draugi‰kos
visiems. Galime ∞sijungti ∞ giedojimà ir tyliai melstis uÏ tuos, kurie
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17-b. Sakramentas yra Kristaus kno ir kraujo atminimui.



128

17-c. Patarimai, kaip sakramento susirinkimui suteikti daugiau prasmòs.

Kreipsiu daugiau dòmesio ∞
sakramento giesmòs ÏodÏius.

AtidÏiai klausysiu 
sakramento mald˜.

PaÏadòsiu sau ir Jòzui 
laikytis Jo ∞sakym˜.

Atsikratysiu pasaulieti‰k˜ 
minãi˜ ir galvosiu apie Jòz˜.

Darydama tai, 
a‰ galòsiu turòti 

Jo Dvasià su savimi.
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dalyvauja susirinkime. Galime bti pagarbios, galvodamos apie tai,
kas sakoma ar daroma. Mes galime noriai dalyvauti, kai esame pra‰o-
mos. Galime nieko nelaukdamos paklusti Dvasios raginimams ir dalin-
tis liudijimu.

Visi gimdytojai turi ypatingà pareigà paruo‰ti savo vaikus, kad susirin-
kimuose jie jaust˜si laimingi ir gaut˜ naudos. Norint i‰vengti sàmy‰io
paskutin´ minut´, reikia laiku pamaitinti ir aprengti vaikus. Jeigu tyliai
paai‰kinsite, kas vyksta susirinkime, jie supras ir mògausis juo. Gies-
mi˜ mokymasis namuose padòs jiems giedoti kartu su visais BaÏnyãios
susirinkim˜ metu.

Prezidentas Spenseris V. Kimbolas priminò mums, kad „mes neiname ∞
‰abo susirinkimus, kad mus linksmint˜… Mes einame garbinti Vie‰pa-
ties… Jei pamaldos jums atrodo nepavyk´, tai jums nepavyko. Niekas
negali garbinti uÏ jus“ („The Sabbath – A Delight“, Ensign, 1978 sausis,
p. 4–5).

Kiekvienà savait´ ∞ sakramento susirinkimà ateidavo beveik visai kur-
ãia sesuo. Ji rodò tikrà susidomòjimà tuo, kas sakoma. Ji sakò: „A‰ lau-
kiu, kada bsiu … tarp t˜, kuriuos a‰ myliu ir kurie myli Evangelijà.
Galiu pasidalinti j˜ dvasia negirdòdama nò ÏodÏio, ir jei a‰ i‰ ties˜
pasiruo‰usi klausyti, Vie‰pats su‰nabÏda man.“ (Citata i‰ Robert K.
Thomas knygos „Listening With the Spirit“, Ensign, 1978 sausis, p. 40.)

Lankydamos BaÏnyãios susirinkimus, galime sustiprinti ir paremti
kitus, tuo paãiu gaudamos stiprybòs ir paramos i‰ kit˜.

BaÏnyãios susirinkim˜ lankymo palaiminimai
Mes kalbòjome apie tai, kuo galime prisidòti susirinkimuose, kuriuose
lankomòs. Dabar apsvarstykime, kà galime gauti juos lankydamos.

■ Tegul seserys aptaria palaiminimus, kuriuos gauna lankydamos
BaÏnyãios susirinkimus.

BaÏnyãios susirinkim˜ lankymas gali padòti mums tapti paklusnes-
nòms Vie‰paties ∞sakymams. BaÏnytiniai susirinkimai padeda lavinti
ms˜ talentus, gilinti ms˜ Ïinias apie Evangelijos doktrinas ir princi-
pus bei ugdyti didesn∞ tikòjimà ir liudijimà. Jie sustiprina ms˜ ry‰ius
su draugais ir kaimynais, kurie parems mus siekiant teisiai gyventi.
Jie priartina mus prie ms˜ Dangi‰kojo Tòvo ir Gelbòtojo Jòzaus. Jie
padeda mums turòti Vie‰paties Dvasià. Gelbòtojas paÏadòjo, kad „kur
du ar trys susirink´ mano vardu, ten ir A‰ esu tarp j˜“ (Mato 18:20).

Apibendrinimas
BaÏnyãios susirinkim˜ lankymas gali padòti vesti mus ∞ ramyb´ ir
amÏinàj∞ gyvenimà ateinanãiame pasaulyje. Susirinkimai yra mums
Vie‰paties skirti palaiminimai.
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Kvietimas
■ Parodykite vaizdin´ priemon´ 17-c, „Patarimai, kaip sakramento

susirinkimui suteikti daugiau prasmòs“.

Perskaitykite patarimus, atspausdintus vaizdinòje priemonòje 17-c.
Pasirinkite bent vienà patarimà ir stenkitòs tai daryti, kad galòtumòte
gauti sakramento susirinkimo palaiminimus. Su ‰eima aptarkite, kaip
BaÏnyãios susirinkimai galòt˜ suteikti dar daugiau naudos kiekvienam
‰eimos nariui.

Papildomos Ra‰t˜ i‰traukos
■ Efezieãiams 4:11–13 (‰vent˜j˜ tobulinimas).

■ Doktrinos ir Sandor˜ 20:45, 55 (vyresnieji veda susirinkimus; daÏnai
rinkitòs drauge).

■ Doktrinos ir Sandor˜ 59:9–12 (Vie‰paties dienos laikymasis).

Mokytojos pasiruo‰imas
Prie‰ pravesdama ‰ià pamokà:

1. Studijuokite Evangelijos princip˜ 23 skyri˜ „Sakramentas“.

2. Paskirkite seser∞ apibendrinti Evangelijos princip˜ 23 skyriaus poskyr∞
„Ms˜ nusistatymas priimant sakramentà“, p. 130–131.

3. Papra‰ykite klasòs nares papasakoti js˜ parinktas istorijas, perskai-
tyti Ra‰t˜ i‰traukas ar citatas.
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·ios pamokos tikslas yra padòti mums aktyviai ie‰koti bsim˜ BaÏny-
ãios nari˜ ir mokyti juos taip pat draugauti su naujais nariais.

Misionieri‰ko darbo svarba
Sesuo Petra G. de Hernandez i‰ Monteròjaus Meksikoje papasakojo
savo istorijà:

„Prie‰ devyniolika met˜ mano vyras Ïuvo automobilio avarijoje. Tada
pajutau poreik∞ surasti Dievà, kad Jis galòt˜ padòti man ir mano ‰eimai.
Mano jauniausiai dukrai tada buvo vienuolika mònesi˜.

Vienà nakt∞ apimta nevilties … meldÏiausi Vie‰paãiui, lyg kalbòãiau su
kitu asmeniu. Pra‰iau Jo parodyti man kelià gyvenime. A‰ pasakiau,
kad Ïinau, jog Jis yra, bet neÏinau kur. A‰ pra‰iau Jo parodyti, kur ir
kaip J∞ surasti. A‰ dariau tai su tokiu tikòjimu ir tro‰kimu surasti tiesà,
kad niekada nepamir‰iu tos maldos.

Atsakymas ∞ mano maldà atòjo netrukus. Vienà rytà du jauni misionie-
riai pasibeldò ∞ mano duris ir pasakò, jog jie yra i‰ Mormon˜ BaÏnyãios
ir atne‰ò man labai svarbià Ïinià. A‰ buvau girdòjusi apie mormonus,
bet niekad nò truputòlio jais nesidomòjau. A‰ ∞sileidau juos, ir jie pra-
dòjo pirmàjà pamokà. I‰klausiusi pirmàjà pamokà, pajutau, kad tai, kà
jie sakò, yra tiesa – pasakiau jiems, kad noriu bti pakrik‰tyta su savo
‰eima.

Nuo tos dienos, kai priòmòme Evangelijà, ms˜ gyvenimas visi‰kai
pasikeitò. Dabar a‰ esu tikra, kad Dievas girdi ms˜ maldas…

Su ∞sitikinimu galiu pasakyti, kad mes esame vieninga ‰eima Evangeli-
jos ir t˜ dviej˜ misionieri˜, kurie pasibeldò ∞ mano duris prie‰ penkio-
lika met˜, dòka.

A‰ visada bsiu jiems abiems dòkinga uÏ tai, kad jie pabeldò ∞ mano
duris, ir Ïinau, jog yra Ïmoni˜, kurie dòkingi uÏ tai, kad mano vaikai
buvo misionieriai, kurie pabeldò ∞ j˜ duris, kad atne‰t˜ jiems Evangelijà.“
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(„A Missionary’s Mother“ in Leon R. Hartshorn, rinkt., Inspirational
Missionary Stories [1976], p. 123–125.)

■ Papra‰ykite atsivertusi˜j˜ seser˜ pasidalinti savo dòkingumu misio-
nieriams, kurie jas mokò. Tegul seserys trumpai papasakoja, kaip
Evangelija pakeitò j˜ gyvenimà.

Ms˜ Dangi‰kasis Tòvas parodò savo didel´ meil´ mums, ∞steigdamas
misionieri˜ programà, kurios dòka skleidÏiama Evangelijà Jo vaikams
visame pasaulyje. Vie‰pats pasakò: „Skelbkite mano Evangelijà kiekvie-
nam kriniui, kuris jos dar negavo.“ (DS 112:28.) Nuo BaÏnyãios suor-
ganizavimo 1830 m. tkstanãiai misionieri˜, vyr˜ ir moter˜, buvo
pa‰aukti skelbti Evangelijà.

Prezidentas Spenseris V. Kimbolas sakò:

„Vie‰pats ai‰kiai pasakò per ms˜ prana‰us, kad mes turime skleisti
Evangelijà pasaulio tautoms – kad visi turi bti mokomi savo gimtàja
kalba netgi iki pasaulio pakra‰ãi˜. Nòra nieko daugiau pasaulyje, kas
galòt˜ mokyti tautas, i‰skyrus mus paãius. O kadangi jaun˜ vyr˜ skai-
ãius yra ribotas, bt˜ teisinga, kad kiekvienas narys bt˜ misionierius
… pagal Vie‰paties ∞sakymà:

„·tai, a‰ siunãiu jus liudyti ir ∞spòti Ïmoni˜; ir kiekvienas ∞spòtas Ïmo-
gus turi ∞spòti savo artimà„ (DS 88:81).“ („Advice to a Young Man:
Now Is the Time to Prepare“, New Era, 1973 birÏelis, p. 8–9.)

■ Kodòl turòtume skatinti savo vaikus tarnauti misijoje? Kodòl kiekvie-
nas narys taip pat privalo bti misionierius?

Dalijimasis Evangelija suteikia dÏiaugsmo
Prezidentas Kimbolas priminò mums apie tuos didÏiulius palaimini-
mus, kuriuos gauname bdamos Jòzaus Kristaus BaÏnyãios naròs:
„Mes turime Jòzaus Kristaus Evangelijà, taikos Evangelijà, dÏiaugsmo
Evangelijà. Mes turime tiesas, kurios kiekvienà Ïmog˜ gali padaryti
geresn∞ ir labiau patenkintà, kiekvienà santuokà laimingesn´ ir mie-
lesn´, kiekvienus namus dangi‰kesnius. Mes turime Dievo kunigystòs
galià, laiminanãià ms˜ namus ir gyvenimus, bei kit˜ gyvenimus.“ Tai
pasak´s, prezidentas Kimbolas parei‰kò: „Dabar ms˜ pra‰o BaÏnyãiai
nepriklausantiems kaimynams ir kolegoms taip pat „duoti tai, kà
mes turime.“ Vie‰pats ∞sakò mums taip daryti. Mes turime paspartinti
savo Ïingsn∞ ir turime tai daryti dabar.“ („Always a Convert Church“,
Ensign, 1975 rugsòjis, p. 3.)

BaÏnyãios nariams uÏdòta atsakomybò dalintis Evangelija su kitais.
Vykdydami ‰ià pareigà mes pasidalinsime dÏiaugsmu su tais, kurie
suÏino apie Evangelijà ms˜ pastang˜ dòka.
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■ Perskaitykite Doktrinos ir Sandor˜ 18:15–16. Papra‰ykite sesers, kuri
pasidalino Evangelija, papasakoti, kaip ji tada jautòsi.

Kaip bti misionieròmis
■ Kà mes galime padaryti dabar, kad taptume misionieròmis?

■ Parodykite plakatà su ‰iuo sàra‰u arba uÏra‰ykite ‰ià informacijà
lentoje:

Turòkite dràsos bti liudytojos
Vyresnysis DÏynas R. Kukas pasakò: „Kartais ms˜ nariai bijo prabilti
apie tiesà… [Mes turòtume] kalbòti uÏ Vie‰pat∞ ir uÏ Jo prana‰à apie
‰ios dienos gyvybi‰kas problemas.“ (Îr. Conference Report, 1976 balan-
dis, p.152–153; arba Ensign, 1976 geguÏò, p. 103.) Tai ms˜, kaip
pakrik‰tyt˜ BaÏnyãios nari˜, pareiga (Ïr. Mozijo 18:9).

Vyresnysis Kukas pasakoja, kaip viena sesuo nenuslòpò tiesos: „Ji pie-
tavo su keletu BaÏnyãios nari˜; kai kurie i‰ j˜ buvo aktyvs, kai kurie
ne; taip pat buvo keletas nepriklausanãi˜ BaÏnyãiai. Pokalbis pakrypo
apie abortà ir gimim˜ kontrol´, ir viena i‰ nepriklausanãi˜ BaÏnyãiai
apie penkias minutes kar‰tai kalbòjo ‰iuo klausimu. Ji klaidingai
parei‰kò nemananti, kad abortai yra blogas dalykas, ir teigò, kad netu-
ròt˜ bti joki˜ draudim˜ vyrui ar moteriai, susijusi˜ su paãia gimim˜
kontrole. Ms˜ geroji BaÏnyãios sesuo susidrò su sunkia problema:
ar kalbòti apie orà arba pana‰ia neutralia tema, ar tikrai prabilti ir
pareik‰ti tiesà. ·i puiki moteris pasirinko pastaràj∞ variantà. Paai‰ki-
nusi, kà Vie‰pats pasakò apie ‰iuos du klausimus, ji asmeni‰kai paliu-
dijo apie tai, kà jauãianti ‰iuo klausimu. Kaip ir reikòjo tikòtis, piets
baigòsi gana greitai. Taãiau vòliau viena i‰ neaktyvi˜ moter˜ atòjo pas
‰ià geràjà seser∞ ir paai‰kino, jog ji niekada anksãiau nesuprato Vie‰pa-
ties poÏirio ∞ ‰iuos dalykus ir kad jauãia, jog tà dienà buvo pasakyta
tiesa.“ (Conference Report, 1976 balandis, p. 153; arba Ensign, 1976
geguÏò, p. 103.)

1. Turòkite dràsos bti liudytojos.
2. Liudykite, kai Dvasia ragina tai daryti.
3. Dalinkite BaÏnyãios literatrà.
4. Sekite Dvasios raginimais.
5. Rodykite gerà pavyzd∞ ir bkite kantrios su ms˜

BaÏnyãiai nepriklausanãiais ‰eim˜ nariais ir draugais.
6. Kvieskite draugus ir paÏ∞stamus ∞ savo namus,

BaÏnyãios susirinkimus ar veiklas.
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■ Kaip mes galime ginti tiesà svarstant visuomenei svarbius klausimus?

Liudykite, kai Dvasia ragina tai daryti
Mes galime rasti galimybi˜ skleisti Evangelijà. Jei pradòsime pokalb∞
su nepaÏ∞stamu Ïmogumi, galime pakreipti pokalbio eigà link Evange-
lijos. Su ·ventosios Dvasios pagalba nòra sunku surasti bd˜ pasida-
lyti liudijimu.

Akla sesuo, vardu Alisa Kolton Smit, skyriaus prezidento buvo
pakviesta bti nare misioniere. Kadangi visi jos draugai buvo BaÏny-
ãios nariai, ji paklausò: „Kaipgi a‰ galòsiu atvesti kà nors ∞ BaÏnyãià?“
·tai jos pasakojimo t´sinys:

„Skyriaus prezidentas atsakò: „Sese, jei tu turòsi tikòjimà ir tro‰kimà
vykdyti Dievo valià, Jis parodys tau kelià.“

Po keli˜ savaiãi˜ ‰i sesuo keliavo traukiniu. Kelionòs metu keleiviai,
sòdòj´ prie‰ais jà, pasirpino jos bagaÏu ir ja paãia, ypatingai atjaus-
dami jos negalià. Sesuo pagalvojo: „Kà a‰ galiu padaryti, kad jiems
atsilyginãiau?“ Po keli˜ akimirk˜ ji pasilenkò ir pasakò: „A‰ noriu
duoti jums kai kà uÏ js˜ gerumà. A‰ turiu puikià dovanà jums, jei js
jà priimsite.“

Naujieji draugai nusi‰ypsojo. Kaip galòjo ‰i moteris, ai‰kiai neturtinga,
duoti jiems didel´ dovanà? Jie mandagiai padòkojo jai ir pasakò, kad
tai nebtina. Alisa nenusileido. Viena i‰ moter˜ galiausiai pasakò:
„A‰ su dÏiaugsmu jà priimsiu.“

Sesuo atsakò: „·i dovana nòra pinigai ar brangenybòs, tai ·ventosios
Dvasios dovana. A‰ Ïinau, kad Dievas gyvena. Îinau, kad Jòzus yra
Kristus. Îinau, kad ‰iandien Ïemòje gyvena vienas i‰ Dievo prana‰˜,
kuris mums aprei‰kia Dievo Ïod∞. ·ià didel´ Ïinojimo dovanà a‰ galiu
jums duoti.“

Moteris, susidomòjusi nepaisant ne∞prastos situacijos, paklausò: „Kaip?“

„Duokite man savo adresà ir a‰ atsi˜siu pas jus du vaikinus, kurie
viskà paai‰kins.“ Tai buvo padaryta.

Moteris [prisijungò prie BaÏnyãios], [tà pat padarò] septyni jos draugai
ir giminaiãiai.“ („I Have a Great Gift to Give You“ in Leon Hartshorn,
rinkt., Inspirational Missionary Stories [1976], p. 168–169.)

Dalinkite BaÏnyãios literatrà
Mormono Knyga, bro‰ira ar knyga apie BaÏnyãià gali daug padòti
ruo‰iant Ïmones priimti misionierius. Patricija Let, mokytoja mokyk-
loje, papasakojo ‰ià istorijà apie tai, kaip jos mokinò paruo‰ò jà susitikti
su misionieriais:
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„Vienà praeito pavasario dienà Kerolò ant mano stalo padòjo [Mormono
Knygos istorijos vaikams] ir paklausò, ar a‰ nenoròãiau jos perskaityti.

– Puiku, Kerole, a‰ mielai jà perskaitysiu, – atsakiau a‰.

Kadangi mokykla tuoj turòjo uÏsidaryti, o a‰ turòjau daug darbo, tai
visi‰kai uÏmir‰au tà knygà. Bet Kerolò nepamir‰o. Neilgai trukus a‰
i‰girdau balsel∞: 

– Misis Let, ar js perskaitòte mano knygà?

A‰ jà perskaiãiau…

Kità dienà ji man padovanojo Mormono Knygà. Dar po keli˜ dien˜ a‰
vòl i‰girdau balsel∞: – Misis Let, ar js noròtumòte susitikti su keletu
Ïmoni˜ i‰ ms˜ BaÏnyãios?

Kità penktadien∞ vyresnieji Graslòjus ir Lotas buvo prie mano klasòs
dur˜ de‰imt minuãi˜ prie‰ pasibaigiant pamokai.“ („By Your Pupils
You’ll Be Taught“ in Leon Hartshorn, rinkt. Inspirational Missionary
Stories [1976], p. 70–71.)

Net vaikai gali bti geri nariai misionieriai.

Sekite Dvasios raginimais
Svarbu, kad mes elgtumòs taip, kaip ·ventoji Dvasia nurodo. Jos ragi-
nimai gali tà kartà atrodyti nereik‰mingi, tad mes turime i‰mokti klau-
syti ir skirti jiems dòmes∞. Sesuo Katerina A. Martin pasakojo apie savo
patyrimà, kai jà vedò ·ventoji Dvasia:

„Pamenu, kaip pirmà kartà pamaãiau tà krautuvòl´. Eidama pro ‰al∞ …
pajutau keisãiausià jausmà … kuris, atrodo, sakò man, jog toje parduo-
tuvòje yra kaÏkas, kas turòt˜ prisidòti prie BaÏnyãios. Bet a‰ skubòjau,
todòl patraukiau tolyn… Praòjau maÏàjà parduotuv´ dar keletà kart˜
ir kiekvienà syk∞ pajusdavau tà stipr˜ jausmà, raginant∞ mane ∞eiti…
Vienà dienà … a‰ pòstute òjau pro parduotuv´ ir tas persmelkiantis
jausmas, kad ten yra kaÏkas dvasi‰kai vertinga, tiesiog ∞traukò mane
vidun.

Darydama duris, … a‰ pamaãiau ∞vairiausi˜ dydÏi˜ ir form˜ paveiksl˜
ròmus…

ApsiÏvalgius po kambar∞, … ∞ ak∞ krito paveikslas ant sienos. Tai buvo
paveikslas i‰ kareivi˜ ∞vairiomis uniformomis paveiksl˜ serijos. KaÏkas
sakò man, kad su tuo dailininku, kuris nupie‰ò tuos paveikslus, a‰
turòãiau pasikalbòti apie Evangelijà!

Papra‰iau [parduotuvòs savininko] duoti man dailininko adresà. Jis
padvejojo ir pasakò, jog dailininkas primygtinai pra‰ò, kad jis niekada
neteikt˜ daugiau informacijos, i‰skyrus jo vardà, bet po to pasakò: 
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– Îinote, man atrodo, kad ‰∞ kartà jis neprie‰taraut˜. A‰ paskambinsiu
jam ir perduosiu jam js˜ vardà ir telefono numer∞.

Dailininkas … paskambino man ir mes susitaròme susitikti ir padisku-
tuoti apie menà ir istorijà…

A‰ prisimenu, kaip sakiau jam, jog Ïinau – kai kà, kà jis turòt˜ Ïinoti,
kai kà, kas visà jo gyvenimà pakeist˜ ∞ gera. Jam buvo ∞domu, kas tai
galòt˜ bti. Taip padràsinta, a‰ toliau pasakojau jam apie Kristaus BaÏ-
nyãios atkrimà Ïemòje. Papasakojau jam apie tai, kaip a‰ ie‰kau tie-
sos, ir apie savo tro‰kimà suÏinoti, kuo Vie‰pats nori mane matyti.
Tada papasakojau jam apie keistus ir nuostabius ∞vykius, kurie atvedò
mane ∞ Evangelijos atradimà ir groÏ∞, kuris atòjo ir ∞ mano gyvenimà…

Dailininkas atidÏiai klausòsi, bet pasiliko teis´ i‰tirti ir ∞vertinti prie‰
duodamas atsakymà. [Jis] buvo atviras, nuo‰irdus ir stropiai stengòsi
suÏinoti tiesà. Nepaisant didelio i‰orinio pasiprie‰inimo, jis buvo
pakrik‰tytas…

Vie‰pats tikrai paÏ∞sta ir myli mus visus. Jis Ïino tuos, kurie pasiruo‰´
i‰girsti Jo Ïod∞, ir jei mes daug melsimòs ir atliksime savo pareigà, Jis
nuves mus pas tuos teisius asmenis. Man yra atsitik´ keletas graÏi˜
nutikim˜ per Dvasios pa‰nibÏdòjimus, o tai yra dovana, pasiekiama
mums visiems, jei tik mylòsime ir vertinsime kito i‰auk‰tinimà lyg
savo paties.“ („Wisperings of the Spirit“ in Margie Calhoun Jensen,
rinkt., Stories of Insight and Inspiration [1976], p.124–125.)

■ Kaip Dvasia ragino seser∞ Martin surasti tà vyrà? Kaip galime tapti
jautresnòs Dvasios raginimams?

Rodykite gerà pavyzd∞ ir bkite kantrios su ms˜ BaÏnyãiai
nepriklausanãiais ‰eim˜ nariais ir draugais
Vyresnysis Adnòjus J. Komatsu pasakò:

„Daugelis i‰ js˜ savo ‰eimoje yra pirmieji, prisijung´ prie BaÏnyãios.
Js i‰ ties˜ esate pionieriai savo ‰eimose…

Kai aptarinòjate Evangelijos principus su savo gimdytojais, draugais ar
kaimynais, nenusiminkite, jeigu jie neklauso ar nesupranta princip˜,
kuri˜ js stengiatòs mokyti. Bkime kantrs ir atminkime, kad gimdy-
tojai, broliai ir seserys bei draugai yra labai svarbs Ïmonòs ms˜ gyve-
nime. Mes juos mylime ir linkime jiems geriausio, kas yra Jòzaus
Kristaus Evangelija. Ms˜ asmeninò laimò ir dÏiaugsmas ‰iame ir atei-
nanãiame pasaulyje apima ‰eimos i‰auk‰tinimà.

Jei esate nesusituok´ ir vis dar gyvenate su savo gimdytojais, broliais ir
seserimis, ir jie nesutinka su js˜ naujuoju gyvenimo bdu, gerbkite
juos, mylòkite juos ir savo pavyzdÏiu parodykite jiems graÏias Evange-
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lijos tiesas.“ (Conference Report, Korea Area Conference, 1977 rugpjtis,
p. 4.)

Misionier‰kas darbas nòra skirtas ne‰ti ‰lov´ mums patiems. Mes
turime mylòti Ïmones, kuriems norime padòti. Mes turime duoti jiems
savo nuo‰irdÏià, nenutrkstanãià draugyst´, net jeigu jie nepriima
Evangelijos ar tai uÏtrunka daugel∞ met˜.

Kvieskite draugus ir paÏ∞stamus ∞ savo namus, BaÏnyãios susirinkimus
ar veiklas
Mes galime supaÏindinti kitus su BaÏnyãia, pakviesdamos juos kartu
su mumis dalyvauti BaÏnyãios veiklose. Mes galime suorganizuoti spe-
cial˜ ‰eimos nam˜ vakarà su kita ‰eima ir pakviesti ∞ j∞ misionierius.
Mes turòtume pakviesti savo nepriklausanãius BaÏnyãiai draugus ir
gimines lankyti BaÏnyãià kartu su mumis. Ten jie patys galòt˜ i‰girsti
apie BaÏnyãià ir nuspr´sti, ar nori suÏinoti daugiau.

Sesuo Vilafranka i‰ San Fernando Meksikoje pakvietò 50 Ïmoni˜ ∞ savo
vieno kambario namus, kur misionieriai vedò ypatingà Sekmadieninòs
mokyklos pamokà. Po to Ïmonòs buvo pakviesti pasilikti pirmajai
pamokai. Keletas t˜ Ïmoni˜ vòliau pasikrik‰tijo, o po ‰e‰eri˜ met˜ San
Fernande jau buvo skyrius su 200 nari˜ (Ïr. Glenn V. Bird, „Miracle in
San Fernando“, New Era, 1977 sausis, p. 28–29).

■ Tegul viena ar dvi seserys trumpai papasakoja, kaip jos susidomòjo
BaÏnyãia.

Draugaukite tarpusavyje
Mes esame ãia, kad padòtume vieni kitiems tobulòti. Mes turime rpin-
tis vieni kitais kaip Vie‰paties vaikais. Prezidentas Gordonas B. Hinklis
sakò: „A‰ esu ∞sitikin´s, kad prarasime tik labai labai maÏà dal∞ t˜ Ïmo-
ni˜, kurie ateina ∞ BaÏnyãià, jei geriau jais rpinsimòs.“ („Find the
Lambs, Feed the Sheep“, Ensign, 1999 geguÏòs, p. 109.)

Kai tarp ms˜ atsiranda nauj˜ nari˜, ms˜ pareiga nuo‰irdÏiai steng-
tis bti draugi‰koms ir padòti jiems. Jie gali jaustis svetimi. Mes turime
padòti jiems pasijusti kaip namie. Tai vadinama „draugavimu“. Drau-
gauti rei‰kia skatinti ir padòti vienas kitam dÏiaugtis visais Evangelijos
palaiminimais. Tai rei‰kia bti mandagiems ir maloniems, dalintis
patirtimi, tarnauti ir mylòti vieni kitus. Draugauti rei‰kia bti geru
draugu ir kaimynu.

BaÏnyãia padeda draugauti ∞vairiais bdais. Ji silo tokias programas,
kaip lankomasis mokymas, kuris mus skatina tarnauti kitiems. Ji orga-
nizuoja susirinkimus, kur galime pabendrauti vieni su kitais. Ir ji patei-
kia nurodymus, kaip tinkamai i‰reik‰ti savo meil´ ir rpinimàsi.
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Reikia susirpinti tomis ‰eimomis tarp ms˜, kuriose tòvas, motina,
snus ar duktò dar netapo nariais. ·ioms ‰eimoms reikia ms˜. Drau-
gaudamos ir dalindamosi su jais savo supratimu ir meile, galime
padòti tokioms ‰eimoms susivienyti Evangelijoje.

■ Perskaitykite Efezieãiams 2:19–20. Kaip mes galime parodyti naujie-
siems nariams, kad juos mylime ir suprantame?

Apibendrinimas
Pastar˜j˜ dien˜ ‰vent˜j˜ pareiga yra skelbti Evangelijà pasauliui.
Todòl mes visi turime bti misionieriai. Mes turòtume paruo‰ti drau-
gus ir kaimynus i‰klausyti misionieri˜ pamokas. Nebtina, kad visi
keliaut˜ po pasaul∞, bet mes privalome papasakoti savo draugams ir
kaimynams apie Evangelijà. Paklusdamos Vie‰paties ∞sakymams taip
pat rodome aplinkiniams kelià ∞ amÏinàj∞ gyvenimà. Naujiems nariams
galime padòti pakviesdamos juos lankyti su mumis BaÏnyãià. Bkime
jiems draugi‰kos ir BaÏnyãioje, ir kaimynystòje. Visada pasveikinkime
pa‰alieãius, kurie ateina ∞ ms˜ susirinkimus.

Kvietimas
Su malda pasirinkite vienà i‰ bd˜ atlikti misionieri‰kà darbà, apie kur∞
kalbama ‰ioje pamokoje. Pasirinkite draugà ar ‰eimos nar∞ mokymui.

Mokytojos pasiruo‰imas
Prie‰ pravesdama ‰ià pamokà:

1. Studijuokite Evangelijos princip˜ 33 skyri˜ „Misionieri‰kas darbas“.

2. Paruo‰kite plakatà, kaip siloma pamokoje, arba ‰ià informacijà
uÏra‰ykite lentoje.

3. Papra‰ykite klasòs nares papasakoti js˜ parinktas istorijas, perskai-
tyti Ra‰t˜ i‰traukas ar citatas.
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·ios pamokos tikslas yra i‰mokyti mus, kaip padòti ms˜ jaunimui
pasiruo‰ti ir atlikti misijos pa‰aukimà.

Ms˜ jaunimo ruo‰imas misijoms
BaÏnyãios prezidentai pra‰o, kad kuo daugiau misionieri˜ skleist˜
Evangelijà pasauliui, taãiau pabròÏia, kad jie turi bti pasiruo‰´ geriau
nei bet kada anksãiau. Prezidentas Spenseris V. Kimbolas pasakò:
„Kiekvienas berniukas, taip pat daug mergaiãi˜ ir por˜ turi tarnauti
misijose. Kiekvienas bsimas misionierius turòt˜ pasiruo‰ti morali‰kai,
dvasi‰kai, psichi‰kai ir finansi‰kai, kad i‰tikimai, efektyviai ir gerai tar-
naut˜ didÏiojoje misionieri‰ko darbo programoje.“ („Advice to a
Young Man: Now Is the Time to Prepare“, New Era, 1973 birÏelis, p. 9;
kursyvas pridòtas.)

Prezidentas Kimbolas pabròÏò, kad pirmiausia ‰eima yra atsakinga uÏ
misionieri˜ ugdymà. Jis pra‰ò ms˜ ugdyti misionierius „geriau, anks-
ãiau, ilgiau, taip, kad visi laukt˜ savo misijos su dideliu dÏiaugsmu“
(„When the World Will Be Converted“, Ensign, 1974 spalis, p. 7).

■ Kaip galime labai jauno amÏiaus jaunimà paruo‰ti misionieri‰kai
tarnystei?

■ Parodykite paveikslà 19-a, „Berniukas skaiãiuoja pinigus savo misijos
lò‰˜ dòÏutòje“.

Vyresnysis S. Dilvortas Jangas davò keletà nauding˜ patarim˜ dòl vaik˜
ruo‰imo misionieri‰kajai tarnystei. Jis pasakò, kad turòtume daÏnai mels-
tis su savo vaikais, pra‰ydami ms˜ Dangi‰kojo Tòvo padaryti misijà
∞manoma. Mes turòtume pasakoti istorijas apie ms˜ paãi˜ ‰eimos
misionieri‰kus patyrimus. Jis taip pat patarò, kad mes padòtume jauni-
mui susipaÏinti su ‰ventaisiais Ra‰tais, mokytume juos paklusnumo ir
suteiktume jiems prog˜ tarnauti kitiems. Vyresnysis Jangas pasilò, kad
‰ios didÏiosios tiesos bt˜ mokomos per ‰eimos nam˜ vakarà, prie
vakarienòs stalo, prie‰ miegà bei ‰eimos poilsio metu (Ïr. Conference
Report, 1972 balandis, p. 82–84; arba Ensign, 1972 liepa, p. 76–77).
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Vyresnysis Franklinas D. Riãardsas sakò:

„Kai buvau jaunas, vienas i‰ mano tro‰kim˜ buvo vykti ∞ misijà… A‰
∞sitikin´s, kad mano ‰eima daug prisidòjo prie mano sprendimo.

Atsimenu, kaip klausiausi savo senelòs DÏeinòs Snaider Riãards pasa-
kojim˜ apie mano senel∞… A‰ juo labai Ïavòjausi. Jis buvo didis misio-
nierius, per savo gyvenimà tarnav´s keliose misijose. Esu ∞sitikin´s,
kad tai man padarò didel´ ∞takà.“ („Have a Dream“, New Era, 1978
sausis, p. 4.)

■ Parodykite paveikslà 19-b, „Motina ruo‰ia savo sn˜ misionieri‰kam
gyvenimui, mokydama j∞ paruo‰ti maistà“.

Mes turòtume padòti savo paaugliams fizi‰kai stipròti, kad jie nenu-
vargt˜ tarnaudami misijoje. Jie turòt˜ i‰mokti paruo‰ti paprastus, bet
maistingus patiekalus ir protingai apsipirkti. Geri mitybos ∞proãiai yra
reikalingi, jeigu jie nori gerai jaustis ir turòti jòg˜ savo darbams. Mes
turòtume i‰mokyti juos skalbti, lyginti ir tvarkyti savo rbus. Taip pat
turòtume i‰mokyti juos palaikyti ‰varà ir tvarkà bute. Jie gali i‰mokti
didÏiuotis gera ir tvarkinga apranga. Juos galima i‰mokyti taupyti
pinigus, atidòti rimtas draugystes, gauti ir dalytis liudijimu bei tinka-
mai atgailauti. Visa tai jie gali i‰mokti prie‰ vykdami ∞ misijà.

■ Kaip mes galime padòti jaunimui uÏsidirbti ir taupyti pinigus misijai?

Vyresnysis M. Raselas Balardas, tarnaudamas misijos prezidentu,
papra‰ò savo misionieri˜ atsakyti ∞ tok∞ klausimà: „Kaip mano motina
bt˜ galòjusi mane geriau paruo‰ti?“

Jie atsakò: „Kai mama mokò mane nam˜ ruo‰os – valgio gaminimo,
valymo, skalbimo, pirkimo, asmeninòs higienos, taisymo, greitai
paruo‰iamo maisto recept˜ – jai reikòjo kaip nors i‰reikalauti i‰ man´s,
kad klausyãiau atidÏiau.“

Tada vyresnysis Balardas davò tok∞ patarimà: „Motinos, mokykite savo
vaikus bti jautrius ir atvirus kit˜ rpesãiams. Mokykite juos pagrindi-
ni˜ ger˜ santyki˜ tarp Ïmoni˜ princip˜… Apkabinkite savo vaikus,
paÏvelkite jiems tiesiai ∞ akis ir pasakykite jiems, kad tai i‰mokt˜, nes
js norite, jog jie laimingai ir sòkmingai tarnaut˜ misijoje.“ (Îr. Confe-
rence Report, 1976 spalis, p. 130; arba Ensign, 1976 lapkritis, p. 88.)

■ Kaip mes galime padòti savo vaikams, kad jie suprast˜ kit˜ poreikius
namuose? Draug˜ namuose? Vie‰osiose vietose?

Kad tarnaut˜ savo pa‰aukimuose taip, kaip reikalauja Vie‰pats, misio-
nieriai turi i‰mokti princip˜. Mormono Knygoje tiems, kurie moko
Dievo ÏodÏio, patarta mokyti „su visu stropumu“ ir dirbti visomis
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19-a. Berniukas skaiãiuoja pinigus savo misijos lò‰˜ dòÏutòje.
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savo i‰galòmis“ (Jokbo 1:19). Misionierius, kuris stengiasi ir sunkiai
dirba, yra laimingas ir na‰us.

Kitas buv´s misijos prezidentas vyresnysis Vonas DÏ. Fiderstounas
papasakojo tokià istorijà:

„Ms˜ misijos vyresnysis turòjo rimt˜ sveikatos problem˜… Kai atvy-
kau ∞ misijà, jis nesikeldavo anksti, kad nenusilpt˜ ir nepasigaut˜ gripo.
Vòliau, atòj´s piet˜, jis miegodavo porà valand˜, kad nesusigaut˜ slo-
gos ar gripo. Jo porininkas buvo susirpin´s ir paskambino man.

A‰ paskambinau vyresniojo gydytojui. Jis pasakò: „Na, jo bklò bloga,
bet geresnò negu buvo jam atvykus ∞ misijà. Ji nepasikeis, kad ir kiek
valand˜ dirbt˜.“ Tada pasikvieãiau vyresn∞j∞ ∞ biurà ir pasakiau, kad
geriau jau matyãiau j∞ i‰ tikr˜j˜ sergant∞ gripu nei nuolat dòl to nuogàs-
taujant∞ bei visuomet dòl to besijaudinant∞. A‰ aptariau su juo principà
… paprasãiausiai eiti dirbti ir daryti, kà Vie‰pats j∞ pa‰aukò daryti…

Jis priòmò patarimà ir pritaikò j∞ praktikoje. Jis tapo vienu i‰ geriausi˜
misijos misionieri˜. Jis suprato, kaip … dirbti.“ („Self – Denial“, New
Era, 1977 lapkritis, p. 7.)

■ Kaip merginos gali padòti vaikinams pasiruo‰ti misijai?

Merginos gali smarkiai paveikti vaikin˜ elges∞. Mergina turi nustatyti
auk‰tus moralòs standartus savo aprangai, kalbai ir elgesiui. Ji visados
turòt˜ rodyti teisumo pavyzd∞. Kalbòdamas BaÏnyãios merginoms
vyresnysis Deividas B. Heitas pasakò:

„Jums, merginoms, tenka svarbus vaidmuo ruo‰iant ir mokant jaunuo-
lius…

Js, Sionòs dukterys, galite tapti spindinãia ‰viesa, jei parodysite tin-
kamà pavyzd∞. Susilaikykite nuo per ankstyv˜ ar nuolatini˜ santy-
ki˜… Ugdykite savo protus ir asmenybes… Tiek js, tiek vaikinai
turite talent˜, kuriuos galite i‰siugdyti ir kuriais galite pasidalinti.

Perskaitykite geras knygas. Klausykite geros muzikos. Studijuokite ir
aptarkite palaiminimus, kuriuos gauname laikydamiesi I‰minties
ÎodÏio…

Skaitykite Ra‰tus …

Js galite padràsinti, paveikti ir net apsaugoti vaikinà kriti‰ku jo gyve-
nimo metu… Js parodote savo meil´ Vie‰paãiui, kai padedate vaiki-
nui likti vertam ir pasiruo‰usiam tarnauti Jam.“ (Îr. Conference
Report, 1977 spalis, p. 86–88; arba Ensign, 1977 lapkritis, p. 57–58.)

Merginoms svarbu gerbti vaikinus ir skatinti juos tarnauti nuolatinòje
misijoje. Bet kokios mintys apie santuokà turòt˜ palaukti iki vaikinas
uÏbaigs savo misijà.
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19-b. Motina ruo‰ia savo sn˜ misionieri‰kam gyvenimui, 
mokydama j∞ paruo‰ti tinkamà maistà.
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Pagalba misionieriams, vykdantiems savo pa‰aukimus
Mes daÏnai galvojame apie misionierius, kuriuos paÏinojome, ypaã
apie tuos, kurie galbt pirmieji mus mokò Evangelijos. Mes vertiname
j˜ aukà ir pavyzd∞. Mes galime parodyti savo dòkingumà jiems ir savo
Dangi‰kajam Tòvui, padòdamos kitiems misionieriams geriau vykdyti
savo pa‰aukimus. Kai ms˜ merginos ir vaikinai tarnauja misijoje,
jiems reikia ms˜ nuolatinòs pagalbos ir paramos. Mes galime melstis
uÏ juos ir ∞sitikinti, kad jie supranta maldos reik‰m´.

Vyresnysis Hugas B. Braunas pasakojo, kaip jo motina padòjo jam pasi-
kliauti Vie‰paãiu jo misijos Anglijoje metu. Jam i‰vaÏiuojant, ji pasakò:
„Hugai, mano snau, ar atsimeni, kaip bdamas maÏas berniukas tu
‰aukdavai man i‰ gretimo kambario: „Mama, mama, ar tu esi?“, kuo-
met tave kankindavo blogi sapnai ir ko‰marai? Ar atsimeni, kaip a‰
visada atsakydavau: „Taip, snau, a‰ ãia. Apsiversk ant kito ‰ono ir
miegok. Viskas tvarkoj.“? Ji pasakò: „Mano berniuk, dabar mus skirs
penki tkstanãiai myli˜ per visà Ïemynà ir vandenynà. Tu ne tik sap-
nuosi blogus sapnus nakt∞, bet daugel∞ kart˜ dienos metu noròsi ‰auk-
tis pagalbos ir paguodos. Snau, kai tave apniks sunkumai, kai tu
sutiksi pagundà, kai pasimesi ir neÏinosi, kur eiti, paklausk: „Tòve, ar
tu ten esi? Mano berniuk, a‰ paÏadu, kad Jis visada atsakys, ir tau
nereikòs bijoti.“ (The Abundant Life [1965], p. 202–203.)

■ Kaip dar mes galime padòti misionieriams vykdyti j˜ pa‰aukimus?

Jie turòt˜ gauti lai‰kus i‰ nam˜. Vyresnysis Gordonas B. Hinklis davò
tok∞ patarimà dòl ra‰ymo misionieriams: „Man nuo‰irdÏiai gaila misio-
nieri˜, kurie reguliariai negauna lai‰k˜ i‰ nam˜. Apskritai vienas lai‰-
kas per savait´ yra gera taisyklò. Bet kita vertus, per daug lai‰k˜ gali
pakenkti misionieriaus nusiteikimui. Kad bt˜ naudingas, misionierius
turi i‰vykti i‰ nam˜, taigi lai‰kai, kuriuos jis gauna, labai paveiks tai,
kà jis daro, ir tai, kà jis jauãia. Lai‰kai, kuriuose i‰dòstytos nam˜ prob-
lemos, gadina misionieriaus nusiteikimà. I‰mintingi lai‰k˜ ra‰ytojai
i‰dòstys savo pozityviuosius jausmus – kaip jie didÏiuojasi, turòdami
misionieri˜, kaip Vie‰pats laimina juos dòl jo darbo. Tokie lai‰kai palai-
mina misionieriaus gyvenimà.“ (Cituojama Brajan Keli, „A Visit with
Elder Gordon B. Hinckley about Missionary Work“, New Era, 1973
birÏelis, p. 32.)

■ Kokius lai‰kus merginos turòt˜ ra‰yti misionieriams?

Merginos turòt˜ ra‰yti misionieriams apie savo dvasin´ patirt∞, taip pat
pasakoti linksmas naujienas apie draugus ir namus.

■ Kaip mes galime padòti misionieriams savo kra‰te?
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Mes galime supaÏindinti su misionieriais ‰eimas, j˜ narius ir draugus,
kurie nepriklauso BaÏnyãiai. Mes taip pat turime saugotis, kad netruk-
dytume misionieriaus laiko. Kai pakvieãiame juos ∞ savo namus piet˜,
galime pavai‰inti nedelsdamos. Tada turime padràsinti juos i‰eiti ir
toliau t´sti savo darbà. Mes neturòtume tikòtis ar leisti jiems padòti
i‰plauti indus. Neturòtume kviesti j˜ Ïiròti televizoriaus su mumis.
Mes galime i‰mokti misijos taisykles ir padòti misionieriams j˜ laikytis.

Ypaã merginos turòt˜ susilaikyti nuo misionieriaus laiko gai‰inimo
nesvarbiais reikalais. Merginos niekada neturòt˜ likti vienos su misio-
nieriumi ar skatinti artim˜ santyki˜ su juo. Merginos neturòt˜ susira‰i-
nòti ar skambinti telefonu savo kra‰to misionieriams.

Jei visi rodysime pagarbà misionieriams ir j˜ pa‰aukimui, padòsime
jiems mokyti Evangelijos kitus.

Apibendrinimas
Vyresnysis Gordonas B. Hinklis pasakò, kad „misionieri‰kas darbas
niekada nebuvo lengvas, taãiau atpildo dÏiaugsmas niekam nepri-
lygsta. Tokia vertybò kaip Jòzaus Kristaus Evangelija verta vis˜ pas-
tang˜, laiko auk˜ ir priemoni˜, skirt˜ jos mokyti.“ (New Era, 1973
birÏelis, p. 30.)

Kaip BaÏnyãios moterys, mes turòtume daryti viskà, kad paruo‰tume
ms˜ jaunimà atlikti misijos pa‰aukimus. Ms˜ pastangos gali
nulemti, ar jie vyks ∞ misijà ar ne. Nuo ms˜ paramos daug priklauso,
kaip jiems seksis dirbti misijoje. Galime padòti misionieriams patirti
dÏiaugsmà ne‰ant i‰gelbòjimà ms˜ broliams ir seserims (Ïr. DS
18:15–16). DaÏnai turòtume ∞vertinti savo pastangas, tartis su BaÏnyãios
vadovais ir kitais nariais dòl idòj˜ ir pra‰yti ms˜ Dangi‰kojo Tòvo
∞kvòpimo, kad padòtume misionieriams skleisti Evangelijà pasauliui.

Kvietimas
Namuose perskaitykite ‰ià pamokà. Pasirinkite keletà bd˜, kaip
padòti savo vaikams ar patiems pasiruo‰ti misijai. Øvertinkite savo
ry‰ius su nuolatiniais misionieriais ir tais, kurie ruo‰iasi jais tapti, ir
nuspr´skite, kaip dar labiau galite juos paremti. Sudarykite ‰eimos
planà reguliariai ra‰yti misionieriui misijoje.

Mokytojos pasiruo‰imas
Prie‰ pravesdama ‰ià pamokà:

1. Studijuokite Evangelijos princip˜ 33 skyri˜ „Misionieri‰kas darbas“.

2. Papra‰ykite klasòs nares papasakoti js˜ parinktas istorijas, perskai-
tyti Ra‰t˜ i‰traukas ar citatas.
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·ios pamokos tikslas yra padòti mums i‰mokti, kaip tvarkyti savo
namus ir gerai i‰naudoti savo laikà.

Kai namai tvarkingi, mes galime dirbti kitus svarbius darbus
Prezidentas Brigamas Jangas pasakò: „Mokykitòs tvarkos ir ‰varos
∞vairiuose darbuose… Paverskite savo namus graÏiais ir papuo‰kite
savo ‰irdis Dievo malone.“ (Discourses of Brigham Young, rinkt. John A.
Widtsoe [1954], p. 200.)

Nam˜ ‰eimininki˜ darbo dalis yra bti geromis kvedòmis. Jei palai-
kome tvarkà savo namuose, jauãiame pasididÏiavimo jausmà. Kai
namuose ‰varu, mes dÏiaugiamòs ramia nam˜ atmosfera ir galime
rasti viskà, ko mums prireikia, kada panoròjusios. Gerai sutvarkytuose
namuose lengviau palaikyti ‰varà nei netvarkinguose.

Mes turime sutvarkyti ne tik savo namus, bet ir savo laikà. Kai kurios
moterys praleidÏia per daug laiko ‰varindamos ir tvarkydamos savo
namus. Jos turi i‰mokti maÏiau laiko skirti nam˜ ruo‰ai, kad daugiau
laiko galòt˜ praleisti su savo ‰eimomis, ugdyti talentus ir tarnauti
kitiems. Nam˜ ruo‰a yra svarbi, bet ji neturòt˜ uÏgoÏti svarbesni˜
dalyk˜. ·vars namai nòra pagrindinis ms˜ tikslas; tai turòt˜ bti tik
dalis ms˜ siekio bti laimingoms ir puoselòti ‰eimos laim´. Mums
reikia laiko ugdyti savo talentus ir mokytis gyventi pagal Evangelijos
principus. Mums reikia turòti laiko tarnauti BaÏnyãios pareigose,
padòti savo kaimynams ir tiems, kuriems reikia, bei bti geromis
misionieròmis. Kai palaikome ‰varà savo namuose nesugai‰damos
per daug laiko nam˜ ruo‰ai, mes galime skirti daugiau laiko ‰eimos
veiklai bei atlikti kitus svarbius darbus.

■ Parodykite paveikslà 20-a, „·eima kartu dÏiaugiasi muzikos vakaru“.

■ Pateikite seserims tokius klausimus: Koks mano gyvenimo tikslas?
Kam turòãiau daugiausiai skirti laiko? Kodòl svarbu i‰laikyti pusiau-
svyrà tarp veikl˜, ‰eimos ir nam˜ kio tvarkymo?
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20-a. ·eima kartu dÏiaugiasi muzikos vakaru.
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20-b. Sesuo moko maÏus vaikus ‰varos ir tvarkos.
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Viskam savo vieta
Kad bt˜ patogs, namai turi bti funkcionals. Pirmas Ïingsnis ∞vedant
namuose tvarkà yra nuspr´sti, kokia yra kiekvieno kambario paskirtis.
Tuomet tame kambaryje galime susidòti tai, kà reikia, ∞ tvarkingus stal-
ãius ir spinteles.

■ Neprivalomas demonstravimas: padòkite ant stalo dòÏ´, kurioje
sudòti ∞vairs daiktai. Tegul viena sesuo vaizduoja, kad ji padeda
kaimynei tvarkyti namus. Papra‰ykite jà sur‰iuoti daiktus ∞ keletà
tvarking˜ krveli˜. Kiekvienoje krvelòje turi bti daiktai, tinkami
bti gerai sutvarkytame stalãiuje ar bufete.

Kartais mes neturime pakankamai spint˜, bufet˜ ar stalãi˜. Jei taip yra,
mes ar ms˜ vyrai gali nupirkti ar padaryti juos.

Net kai turime daugyb´ spint˜, daÏnai pamatome, kad neturime uÏtek-
tinai vietos viskam. Tokiu atveju bt˜ gerai viskà perÏiròti ir nuspr´sti,
kà galima atiduoti, kas turòt˜ bti i‰mesta ir kas turòt˜ bti saugoma
kitoje vietoje. Jei nutariame saugoti kokius nors daiktus, juos reikt˜
sukrauti ∞ ai‰kiai paÏymòtas dòÏutes. Etiketòs ir uÏra‰ai ant dòÏuãi˜
padòs mums greitai ir lengvai surasti daiktus. Svarbs dokumentai,
tokie kaip testamentai, turto aktai, draudimo popieriai ir ‰eimos nuo-
traukos, turòt˜ bti sutvarkyti, paÏenklinti ir sudòti ∞ aplankus.

Lengviau palaikyti tvarkà namuose, jei visi ‰eimos nariai prie to prisi-
deda. Atsakomybe uÏ tvarkà ir ‰varà namuose turi dalintis visi. Prezi-
dentas Brigamas Jangas patarò: „Mokykite maÏus vaikus tvarkos
princip˜, maÏà mergait´ padòti ‰luotà ∞ vietà … ir viskà ∞ savo vietà.
Mokykite juos graÏiai susidòti drabuÏius ten, kur juos galima rasti…
Mokykite berniukus palikti kauptukà, kastuvà ir t.t. ten, kur j˜ nesu-
grau‰ rdys … ir priÏiròkite, kad jie susirinkt˜ ∞rankius, baig´ dirbti
su jais, ir sudòt˜ juos ∞ vietà.“ (Discourses of Brigham Young, rinkt. John
A. Widtsoe [1954], p. 211.)

■ Parodykite paveikslà 20-b, „Sesuo moko maÏus vaikus ‰varos ir tvar-
kos“. Tegul seserys papasakoja, kaip jos mokò ‰eimos narius ∞prasti
susidòti daiktus.

Nam˜ ruo‰os palengvinimas
Dirbdamos nam˜ ruo‰os darbus uÏtruksime maÏiau, jei i‰ pat pradÏi˜
paruo‰ime geras darbo sàlygas. Prie‰ pradedant darbà, pravartu pasi-
ruo‰ti visus ∞rankius, kad nereikòt˜ vòl ir vòl ie‰koti reikiamo daikto.
Taip pat galime sutaupyti energijos pasidòdamos reikiamus ∞rankius
‰alia.

Kitas bdas palengvinti savo darbà yra nepalikti netvarkos, kai uÏbai-
giame darbà. Netvarka greitai auga. Daug daikt˜ netyãia nukrenta,
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jei ant spinteli˜ ar kitose darbo vietose netvarka. Puodai, keptuvòs ir
lòk‰tòs sunkiau i‰siplauna, jei jie buvo palikti su maistu. Kuo greiãiau
mes susitvarkome, tuo lengviau.

Treãias bdas palengvinti nam˜ ruo‰à yra daryti keletà darb˜ tuo
paãiu metu. Kai kurios nam˜ ‰eimininkòs dòvi prijuost´ su ki‰enòmis.
Jos gali vaik‰ãioti po namus, pakeliui tvarkydamos. Produktyvios
nam˜ ‰eimininkòs sujungia keletà uÏduoãi˜. PavyzdÏiui, jos kalba ar
planuoja tuo metu, kai dirba rankomis. Jos lanksto rbus, tuo pat metu
mokydamos vaikus spr´sti asmenines problemas ar kalbòdamos tele-
fonu. Yra smagu ie‰koti bd˜, kaip efektyviau panaudoti laikà.

■ Papra‰ykite klasòs nari˜ pasidalinti bdais, kaip sutrumpinti nam˜
ruo‰à.

Daugelis i‰ ms˜ nemaÏai laiko praleidÏia veltui, nes i‰ anksto jo nesu-
planuoja.

■ Kaip galima vaisingiau panaudoti laisvà laikà?

Mes galime laisvà laikà, likus∞ dòl efektyvaus darbo, skirti tam, kad
atsipalaiduotume ir pasimògautume kartu su savo ‰eima, padòtume
kitiems ar dirbtume prie ilgalaiki˜ projekt˜, toki˜, kaip ‰eim˜ istorijos.

■ Kam js noròtumòte turòti laiko?

Planavimas padeda atlikti darbus
Kai kurie Ïmonòs visada uÏsiòm´, bet neatrodo, kad jie daug pasiekt˜.
Mes turime nuspr´sti, kas svarbiausia, ir tuos darbus atlikti pirmiausiai.

■ Tegul viena sesuo i‰vardina ‰e‰is svarbiausius darbus, kuriuos ji
turòs atlikti rytoj. Sura‰ykite juos lentoje. Po to papra‰ykite jos sunu-
meruoti juos pagal svarbà. Pasilykite, kad seserys i‰mògint˜ ‰ià
procedrà planuodamos savo dienà, uÏbaigdamos vienà uÏduot∞
prie‰ pradòdamos kità.

Kartais mes galime neuÏbaigti visko, kà suplanavome tai dienai. Jei pir-
miausiai atlikome svarbiausius darbus, tai rei‰kia, kad gerai i‰naudo-
jome savo laikà. Planuojant savo darbà, svarbu prisiminti, kad planas
turi bti lankstus. Ms˜ planai retai i‰sipildo lygiai taip, kaip tikòjomòs.
MaÏi ir dideli nenumatyti reikalai trukdo mus per dienà, bet jei Ïinome,
ko siekiame, mes atliksime savo darbà. Jausimòs patenkintos dienai
pasibaigus. Mums liks daugiau laiko pabti su savo ‰eimomis.

Apibendrinimas
Tvarkingumas gali suteikti ms˜ namams daugiau ramybòs ir harmo-
nijos. Mums gali likti daugiau laiko ugdyti savo talentus ir tarnauti
kitiems.
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Kvietimas
Nuo ‰ios savaitòs stenkitòs geriau organizuoti darbà. Efektyviau
panaudokite savo laikà.

Papildoma Ra‰t˜ i‰trauka
■ Doktrinos ir Sandor˜ 88:119 (organizuokitòs ir paruo‰kite visa, kas

reikalinga).

Mokytojos pasiruo‰imas
Prie‰ pravesdama ‰ià pamokà:

1. (Nebtina) Atne‰kite i‰ nam˜ didel´ dòÏ´, pripildytà ∞vairi˜ daikt˜,
toki˜, kaip ∞vairi˜ dydÏi˜ rbai, Ïaislai, ∞rankiai, virtuvòs reikmenys
ir t.t.

2. Papra‰ykite klasòs nares papasakoti js˜ parinktas istorijas, perskai-
tyti Ra‰t˜ i‰traukas ar citatas.



·EIMOS FINANSˆ
TVARKYMAS

2 1  p a m o k a

154

·ios pamokos tikslas yra mums i‰mokti, kaip tvarkyti savo finansus.

I‰mintingas savo i‰tekli˜ naudojimas
„Îemò ir visa, kas joje, yra Vie‰paties“ (Psalmòs 24:1).

Prezidentas Brigamas Jangas sakò, kad Vie‰pats „davò graÏ˜ krait∞
savo Ïmonòms… Bet jis nòra ms˜, ir viskas, kà mes turime daryti,
tai stengtis ir suÏinoti, kà Vie‰patis nori, kad mes darytume su savo
nuosavybe, o tada eiti ir tai atlikti“. Brigamas Jangas taip pat sakò, kad
mes galime atlikti tai „savo tikòjimo, kantrybòs ir darb‰tumo dòka“ (Ïr.
Discourses of Brigham Young, rinkt. John A. Widtsoe [1954], p. 305).

■ Kà mums Vie‰pats davò, kad galòtume aprpinti savo ‰eimas? Pagal-
vokite, kaip js˜ ‰eimos pajamos priklauso nuo to, kà parpino Vie‰-
pats, kurdamas ‰ià Ïem´.

Vie‰pats davò mums Ïemòs gòrybes. Mirtingieji i‰rado pinigus, kad
mokòt˜ vienas kitam uÏ visas Ïemòs gòrybes. „Pinigu gali bti bet kas,
kà Ïmonòs susitaria priimti mainais uÏ daiktus, kuriuos parduoda, ar
darbà, kur∞ atlieka“ (World Book Encyclopedia [1977], 13:588). Pinigai yra
vertòs matas. Visos kultros turi kokià nors pinig˜ formà. Mes turò-
tume i‰mokti panaudoti pinigus taip, kaip to nori Vie‰pats.

Pajam˜ panaudojimo planavimas
Pinigai gali tapti ∞rankiu darant gera. Vie‰pats tikisi i‰ ms˜ ger˜ poel-
gi˜. Jis tikisi, kad mes rpinsimòs savo ‰eimomis ir prisidòsime prie
Jo darbo Ïemòje. Kai protingai tvarkome savo pinigus, naudojame juos
taip, kaip Jis to nori, Jis laimina mus, kad patenkintume savo paãi˜
poreikius. Mes turòtume i‰mokti tvarkyti pinigus. Turòtume pasiruo‰ti
i‰mintingai naudotis pinigais. Tai, kaip mes panaudojame pinigus,
rodo ms˜ poÏir∞ ∞ kitus, ∞ Vie‰pat∞ ir Jo darbà bei ∞ mus paãius. Tai
parodo, ar mes dosns, ar savanaudÏiai, taups ar i‰laids.

■ Perskaitykite Luko 14:28–30. Kà turime daryti prie‰ pradòdamos nau-
doti savo pinigus?



155

21-a. ·eima aptaria biudÏetà.



21 pamoka

156

■ Parodykite paveikslà 21-a, „·eima aptaria biudÏetà“.

·eima turi kartu planuoti, kaip i‰leisti pinigus. ·is planavimas vadina-
mas biudÏeto sudarymu. Jis kontroliuoja mus ir apsaugo nuo pinig˜ lei-
dimo nereik‰mingiems dalykams. Kiekvienas sòkmingas verslas veikia
remdamasis biudÏetu. Net BaÏnyãia turi biudÏetà.

Kiekvienos ‰eimos biudÏetas skirtingas. Tai, kas svarbu vienai ‰eimai,
gali bti ne taip reik‰minga kitai. Turime nuspr´sti, kas svarbiausia
ms˜ ‰eimai. Mes turime uÏsibròÏti finansinius tikslus. Tai galime
padaryti per ‰eimos pasitarimà namuose.

Vienas i‰ didÏi˜j˜ mums duot˜ ∞sakym˜ yra de‰imtinòs ∞statymas.
Kaip pastar˜j˜ dien˜ ‰ventieji, mes turime j∞ padaryti pirmuoju savo
biudÏeto punktu. Vie‰pats palaimins mus, jei laikysimòs ‰io ∞statymo.
Jei nuolat mokòsime de‰imtàjà savo pajam˜ dal∞ kaip de‰imtin´, esame
patikinti, kad Vie‰pats mus palaimins (Ïr. Malachijo 3:10; Mato 6:33).
GuodÏia Ïinojimas, kad Vie‰pats rpinasi ms˜ materialine gerove.
Jis palaimins mus, jei sàÏiningai elgsimòs ir rodysime, kad esame pasi-
ryÏ´ vis˜ pirma statyti Dievo karalyst´.

BiudÏeto tvarkymas
■ Parodykite vaizdin´ priemon´ 21-b, „BiudÏeto pavyzdys“.

Pirmas Ïingsnis sudarant biudÏetà yra sudòti pajamas i‰ vis˜ pajam˜
‰altini˜. Mums reikia suÏinoti visas pajamas, kurias gauname kas
mònes∞.

■ UÏra‰ykite lentoje: Bendros pajamos.

Tada atskaiãiuojame 10 procent˜ nuo t˜ pajam˜ de‰imtinei.

■ UÏra‰ykite lentoje: De‰imtinò – 10 procent˜.

Kitas Ïingsnis – atidòti pinigus aukoms BaÏnyãiai, ∞skaitant pasninko
atna‰as ir misionieri˜ fondà.

■ UÏra‰ykite lentoje: aukos BaÏnyãiai.

Po to, kai sumokòjome de‰imtin´ ir kitas atna‰as BaÏnyãiai, turòtume
atidòti pinig˜ santaupoms. BaÏnyãios vadovai mums silo bandyti
sutaupyti kas mònes∞ tiek pinig˜, kiek atiduodame de‰imtinei – kitais
ÏodÏiais, 10 procent˜ (Ïr. Relief Society Courses of Study, 1977–78 [1977],
p. 56–57). Jei turime finansini˜ problem˜, galime sumaÏinti savo san-
taupas, bet vis tiek turime kiek nors sutaupyti kiekvienà mònes∞. Ms˜
santaupos panaudojamos i‰kilus nenumatytoms situacijoms, pavyz-
dÏiui, nedarbas, liga ar nelaimingas atsitikimas. Taip pat reikia taupyti
misijoms, mokslui, kelionòms ∞ ‰ventyklà ir kitiems auk‰tesniems tiks-
lams.
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■ UÏra‰ykite lentoje: Santaupos.

Jei ne∞stengiame sutaupyti daug pinig˜, galime mòginti bti taupesnòs
namuose. Mes galime pasinaudoti savo paãi˜ talentais ir sugebòjimais.
Tai padòs sutaupyti nemaÏai pinig˜. Galime sodininkauti ir uÏsiauginti
sau maisto. Galime perdirbti senus rbus, sukirpdamos ir persidamos
juos pagal naujà stili˜. Galime pagaminti naujus baldus i‰ sen˜ ir pasi-
daryti nauj˜ Ïaisl˜ i‰ dòÏi˜, ràst˜, medienos atliek˜, medÏiagos skiau-
ãi˜ ir sag˜. Naujai perdarydamos senus rbus ir baldus, mes galime
apsirpinti daugeliu daikt˜.

■ Parodykite paveikslà 21-c, „Namuose baldai gali bti pagaminti be
dideli˜ i‰laid˜“.

■ Tegul seserys parodo atsine‰tus daiktus. Papra‰ykite jas papasakoti,
kaip jos i‰augino ar padarò juos.

Tolesni ms˜ biudÏeto punktai turòt˜ bti pagrindinòs gyvenimo reik-
mòs: maistas, rbai ir nam˜ kis. I‰laid˜ suma skirsis priklausomai
nuo to, kiek taups mes esame ir kokio dydÏio ms˜ ‰eimos. ·eimos,
kurios perka paruo‰tà ir ∞pakuotà maistà, i‰leidÏia daugiau nei tos,
kurios gamina valg∞ i‰ pagrindini˜ komponent˜ ir valgo produktus
i‰ savo sodo. Rpestingai apsipirkinòti – rei‰kia ie‰koti i‰pardavim˜,
pirkti tik reikalingus daiktus ir vengti prabangos. Sutaupyti galime,
kai persiuvame senus rbus ar perkame medÏiagas su nuolaida ir
siuvame drabuÏius i‰ jos, o ne tada, kai perkame jau pasitus rbus.
Kai kurios ‰eimos sutaupo pinig˜ gyvendamos maÏai i‰laid˜ reikalau-
janãiuose namuose.

■ Lentoje uÏra‰ykite: Maistas, rbai, nam˜ kis.

·eimos savo biudÏete turi numatyti lò‰˜ ir ∞vairiems kitiems dalykams,
tokiems kaip i‰laidos sveikatos prieÏirai. Taip pat daÏnai pasitaiko
i‰laidos transportui, ‰ildymui, elektrai ir vandeniui. Pastarosios vadi-
namos „komunaliniais patarnavimais“.

■ Lentoje uÏra‰ykite: I‰laidos sveikatos prieÏirai, transportui, komunali-
niams patarnavimams.

Likusius pinigus galime naudoti tiems dalykams, kuriuos mums patikt˜
turòti, bet kuri˜ i‰ tikr˜j˜ nebtinai reikia. Tai gali bti atostogos, dova-
nos, kino filmai ir t. t.

■ UÏra‰ykite lentoje: Kiti dalykai.

Jei daugiau pinig˜ neliko ar j˜ nepakanka btiniausioms reikmòms,
turòsime pakeisti pinig˜ sumas, kurios buvo skirtos ∞vairiems daly-
kams. Kartà nusprend´, kaip panaudoti savo pinigus, turime laikytis
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21-b. BiudÏeto pavyzdys.

BiudÏetas

Bendros pajamos

De‰imtinò–10 procent˜

Aukos BaÏnyãiai

Santaupos

Maistas

Rbai

Nam˜ kis

Medicininòs i‰laidos

Transportas

Komunaliniai 
patarnavimai

Kiti dalykai

Kiti dalykai

Kiti dalykai

Visos i‰laidos
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biudÏeto. Po to, kai i‰leidome pinigus, skirtus tai sriãiai, neturòtume
skirti tam daugiau pinig˜, kol negausime nauj˜ pajam˜. Jei prispiria
nenumatytas atvejis, galime pasiskolinti i‰ maÏiausiai reik‰mingos
savo biudÏeto sferos.

Kità mònes∞ galime sudaryti kitok∞ biudÏetà nei pirmàj∞ mònes∞. Ms˜
biudÏetas turòt˜ patenkinti ‰eimos poreikius. Kai gyvename pagal biu-
dÏetà, pamatome, kaip jis padeda i‰mintingai panaudoti pinigus.

■ Kokie palaiminimai ateina, vadovaujantis savo biudÏeto planais?
Kodòl svarbu i‰mokyti vaikus tvarkyti savo pajamas? Kaip mes
galime tai padaryti?

Kaip i‰vengti skol˜
■ Perskaitykite Doktrinos ir Sandor˜ 104:78. Kaip js manote, kodòl

Vie‰pats ∞sakò nesiskolinti?

Prezidentas DÏ. Rubenas Klarkas jaunesnysis mums taip pat patarò:

„Venkime skol˜ kaip maro; jeigu esame ∞siskolin´, stenkimòs i‰bristi i‰
skolos, jei ne ‰iandien, tai rytoj.

Gyvenkime grieÏtai ir reikliai i‰ savo pajam˜ ir ‰iek tiek taupykime.“
(Îr. Conference Report, 1937 balandis, p. 26.)

Galime sumaÏinti savo skolà, padarydamos jà savo biudÏeto dalimi.
Gal turòsime skirti maÏiau pinig˜ kitoms sritims, bet prana‰ai liepò
mums vengti skol˜. Mes turime vengti pirkini˜ kreditan, nebent ∞sigy-
jame bstà ar kitus labai svarbius dalykus. Jei esame skolingos pinig˜,
turòtume gràÏinti juos, kaip buvome susitar´, bdamos sàÏiningos
visuose savo sandoriuose su kitais.

Prezidentas N. Eldonas Taneris ∞spòjo mus apie vienà i‰ didÏiausi˜
skolos pavoj˜: „[Îmonòs] negali dÏiaugtis gyvenimu, jeigu yra taip
giliai ∞siskolin´, jog neÏino, kaip t´sti toliau. Tai sukelia trint∞ ‰eimoje,
sukelia nerimà ir rpest∞, o kartais skyrybas vien tik dòl to, kad negy-
vena pagal savo i‰teklius.“ (Kreipimasis Socialinio aprpinimo – Ïemòs
kio susirinkime, 1966 balandÏio 9; cituojama Relief Society Courses of
Study, 1977–78, [1977], p. 81.)

■ Kokie palaiminimai kyla i‰ to, kad nesame ∞siskolinusios?

Apibendrinimas
Vie‰pats mums davò ‰ià Ïem´, kad galòtume aprpinti save. Jis tikisi,
kad mes klestòsime. Jei tvarkysime savo pinigus protingai ir pirme-
nyb´ savo gyvenime teiksime Dievo karalystei, Vie‰pats palaimins
mus materialiai ir dvasi‰kai.
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21-c. Namie baldai gali bti pagaminami be dideli˜ i‰laid˜.
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Kvietimas
Paskirkite laikà, kada planuosite biudÏetà kitam mònesiui. Tòvai ir
motinos per ‰eimos pasitarimà galòt˜ aptarti biudÏetà su savo vaikais.
Jei turite skol˜, nuspr´skite, kaip jas sumaÏinti. Kiekvienà mònes∞ ban-
dykite sutaupyti pinig˜.

Mokytojos pasiruo‰imas
Prie‰ pravesdama ‰ià pamokà:

1. Papra‰ykite, kad trys ar keturios seserys atsine‰t˜ po vienà nam˜
gamybos daiktà: pavyzdÏiui, namie uÏaugintà vaisi˜ ar darÏov´,
rankomis pagamintà rbà, savadirb∞ Ïaislà ar nam˜ papuo‰alà.

2. Papra‰ykite klasòs nares papasakoti js˜ parinktas istorijas, perskai-
tyti Ra‰t˜ i‰traukas ar citatas.
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·ios pamokos tikslas yra padòti mums suÏinoti, kokios r‰ies maistà
mes turime valgyti, kad btume sveiki.

Dangi‰kasis Tòvas nori, kad btume sveiki
Ms˜ Dangi‰kasis Tòvas mus labai myli. Noròdamas, kad Ïemòje mes
galòtume dÏiaugtis gera sveikata, Jis davò mums nurodymus dòl maisto
ir kit˜ dalyk˜, kurie patenka ∞ ms˜ knus. Tuos nurodymus, kurie dar
vadinami „I‰minties ÎodÏiu“, galima rasti Doktrinos ir Sandor˜ 89
skyriuje. I‰minties Îodis nurodo mums vartoti tokius maisto produk-
tus, kurie naudingi ms˜ sveikatai. Taip pat mums liepta vengti tam
tikr˜ Ïaling˜ medÏiag˜, toki˜ kaip arbata, kava, alkoholis ir tabakas.

Øvairs maisto produktai yra naudingi ms˜ sveikatai
■ Perskaitykite Doktrinos ir Sandor˜ 89:10–11. Kokios maisto produkt˜

r‰ys i‰vardintos ‰iose eilutòse? Kokius vaisius ir darÏoves mes
galime gauti savo kra‰te?

Vaisiai ir darÏovòs labai reikalingi, kadangi juose esantys vitaminai
padeda mums apsisaugoti nuo tam tikr˜ lig˜. ·i˜ maisto produkt˜
vartojimas padeda apsisaugoti nuo apakimo bei infekcij˜ ir gerai
sugyti Ïaizdoms. ·is maistas taip pat saugo mus nuo daugelio kit˜
sveikatos sutrikim˜.

■ Perskaitykite Doktrinos ir Sandor˜ 89:12–13. Kokie maisto produktai
minimi ‰iose eilutòse?

Mòsoje, pauk‰tienoje, kiau‰iniuose ir Ïuvyje yra baltym˜, kuri˜ reikia,
kad ms˜ knai bt˜ stiprs. Pienas, kefyras, jogurtas ir sris taip
pat yra puikus baltym˜ ‰altinis. Baltymai augina raumen˜ audin∞ ir
padeda atsigauti po ligos. Nò‰ãioms moterims ir tinkamam maÏ˜
vaik˜ vystymuisi ypaã reikalingi baltymai. Be to, ‰iuose maisto pro-
duktuose gausu mineral˜, pavyzdÏiui, geleÏies ir kalcio, kurie padeda
tinkamai vystytis ir funkcionuoti ms˜ knui.
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■ Perskaitykite Doktrinos ir Sandor˜ 89:14–17. Kokie maisto produktai
yra paminòti ‰iose eilutòse? Kokius pana‰ius produktus js vartojate?

Be grd˜ 16 eilutòje paminòti vaisiai ir darÏovòs, kuriuos veda vijokli-
niai augalai, tokie kaip melionai, moligai, pomidorai, Ïirniai ir pupos.
·ie produktai pana‰s ∞ grdus tuo, kaip jie padeda knui. Jie duoda
mums ‰iek tiek baltym˜, vitamin˜ ir mineral˜. Svarbiausia, kad juose
yra angliavandeni˜, kurie yra natralus krakmolas ir cukrus. Ms˜
knas angliavandenius naudoja energijai, kurios reikia kasdienòms
veikloms, gaminti.

Sveikatà laiduoja maisto ∞vairovò
Yra Ïmoni˜, kurie mano jog visai nesvarbu, kà jie valgo, – svarbiausia,
kad tik pilvas bt˜ prikim‰tas. Tai netiesa. Nò vienos grupòs maisto pro-
duktai negali pakeisti kit˜. Visi turi savo vert´. Vitaminai, esantys vai-
siuose ir darÏovòse, apsaugo mus nuo kai kuri˜ lig˜. Baltymai, esantys
mòsoje ir kituose maisto produktuose, reikalingi augimui. (Jei ‰eimos
nariai nevalgo mòsos ar gyvulinòs kilmòs produkt˜, geras baltym˜ ‰alti-
nis yra pupelòs, Ïirniai ir l´‰iai.) Angliavandeniai, gaunami i‰ grdini˜
kultr˜, reikalingi energijos palaikymui. Jei gaminsime valgius i‰ penki˜
pagrindini˜ maisto grupi˜, ms˜ mityba bus tinkamai suderinta.

■ Parodykite paveikslus 22-a, „Maisto produktai i‰ vis˜ maisto gru-
pi˜“ ir 22-b, „Mitybos piramidò“. Papra‰ykite, kad seserys pateikt˜
pavyzdÏi˜, kokie vietiniai maisto produktai priklauso kiekvienai
maisto grupei.

Kiekvienam Ïmogui kasdien reikia suvalgyti kelias porcijas i‰ kiekvie-
nos maisto grupòs. Reikia pasirpinti, kad gaminant maistà ‰eimai
pateiktume pakankamai kiekvienos maisto grupòs porcij˜ visiems
‰eimos nariams.

■ Pakabinkite plakatà su ‰iais patiekal˜ i‰ vis˜ maisto grupi˜ pavyz-
dÏiais arba uÏra‰ykite ‰ià informacijà lentoje:

1 duonos riekutò; 1/2 puodelio virt˜ jav˜, ryÏi˜ ar
makaron˜

1 vidutinio dydÏio vaisius; 1/2 puodelio konservuot˜
ar virt˜ vaisi˜

1 puodelis ‰vieÏi˜ lapini˜ darÏovi˜; 1/2 puodelio
virt˜ darÏovi˜

1 puodelis pieno; 50–100 g srio
100–150 g virtos liesos mòsos, pauk‰tienos ar Ïuvies; 

1/2 puodelio virt˜ saus˜ pupeli˜; 1 kiau‰inis
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22-a. Maisto produktai i‰ kiekvienos maisto grupòs.
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■ Lentoje uÏra‰ykite, kà js vakar valgòte. Ar dienos racione buvo ∞vai-
ri˜ patiekal˜ i‰ vis˜ maisto produkt˜ grupi˜? Ar gavote pakankamai
porcij˜ i‰ kiekvienos maisto grupòs? Jei ne, kà daryti, kad porcij˜
jums nepritrkt˜?

Kad uÏtekt˜ kiekvieno maisto produkto, galbt reikt˜ pirkti pigesnius
maisto produktus i‰ kiekvienos grupòs ir taip taupyti pinigus.

■ Kurie maisto produktai kiekvienoje grupòje yra brangesni? Kokiais
kitais maisto produktais kiekvienoje grupòje galima pakeisti tuos
brangiuosius?

Kaip ∞traukti vis˜ penki˜ grupi˜ maisto produktus ∞ savo racionà
Kad pateiktume pakankamai porcij˜ i‰ kiekvienos maisto produkt˜
grupòs ∞ kiekvienos dienos meniu, mes galime atlikti keletà dalyk˜.

1. Nuo pat ryto galime pradòti galvoti apie tai, kà ruo‰ime valgyti.
Kartais, pralaukusios iki meto maistui ruo‰ti, pamatome, kad netu-
rime reikaling˜ produkt˜.

2. Planuodamos ruo‰ti valg∞, galime pradòti nuo paprasãiausio maisto –
pavyzdÏiui, ryÏi˜ ar kukurz˜ – ir pridòti produkt˜ i‰ kit˜ grupi˜.

3. Kai einame ∞ turg˜, turòtume susidaryti reikaling˜ produkt˜ sàra‰à,
kuris padòt˜ mums atsiminti visas penkias grupes.

4. Mes galime uÏveisti sodà ir auginti jame darÏoves ir vaisius. Jei
neturime vietos sodui, galime auginti juos vazonuose ar medinòse
dòÏòse. Galbt galòtume dalintis Ïemòs sklypu darÏovi˜ auginimui
su draugais ar giminòmis.

Apibendrinimas
Visi norime bti sveiki. Jei rpestingai suplanuosime mitybà, ∞ dienos
racionà ∞traukdamos produktus i‰ vis˜ penki˜ grupi˜, tai padòs mums
bti sveikiems.

Kvietimas
Palyginkite kiekvienà savo valgomà patiekalà su pagrindinòmis maisto
produkt˜ grupòmis. Pagalvokite, kaip panaudoti produktus i‰ t˜ gru-
pi˜, kuri˜ trksta js˜ stalui. NeuÏmir‰kite, kad planuodamos valgia-
ra‰t∞ i‰ anksto, sugebòsite pasinaudoti produktais i‰ vis˜ penki˜
grupi˜.

Perskaitykite Doktrinos ir Sandor˜ 89, kad suÏinotumòte daugiau apie
Vie‰paties sveikatos ∞statymà.
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22-b. Mitybos piramidò.

Mitybos piramidò
Kok∞ maistà kasdien pasirinkti 

Riebalai, aliejai ir saldumynai

NAUDOKITE SAIKINGAI

Pienas, jogurtas 
ir sriai

2–3 PORCIJOS

Mòsa, pauk‰tiena, 
Ïuvis, sausos pupelòs, 

kiau‰iniai ir rie‰utai

2–3 PORCIJOS

DarÏovòs

3–5 PORCIJOS

Vaisiai

3–5 PORCIJOS

Duona, javai, ryÏiai ir miltiniai patiekalai

6–11 PORCIJOS
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Mokytojos pasiruo‰imas
Prie‰ pravesdama ‰ià pamokà:

1. Studijuokite Evangelijos princip˜ 29 skyri˜ „Vie‰paties sveikatos
∞statymas“.

2. Studijuokite Doktrinos ir Sandor˜ 89. Ypaã atkreipkite dòmes∞ ∞
eilutes, aptartas ‰ioje pamokoje.

3. Pasitarkite su sveikatos ministerijos ar universiteto mitybos posky-
ri˜ darbuotoju, ar kitu mitybos specialistu ir suÏinokite kokie js˜
kra‰to maisto produktai labiausiai tinka sveikai mitybai.

4. Papra‰ykite klasòs nares papasakoti  js˜ parinktas istorijas, per-
skaityti Ra‰t˜ i‰traukas ar citatas.
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·ios pamokos tikslas yra padòti mums suÏinoti, kà turòt˜ valgyti nò‰ãios
ir Ïindanãios moterys bei kuo maitinti savo kdikius.

Nò‰ãios moters mityba
■ Parodykite paveikslà 23-a, „Gera mityba svarbu ir motinai, ir kdi-

kiui“.

Nò‰ãia moteris turi vartoti tokius maisto produktus, kurie padòs jos ir
jos kdikio sveikatai. Ji turi Ïiròti, kad kasdien gaut˜ pakankamà
kiek∞ maisto produkt˜ i‰ vis˜ penki˜ grupi˜. Tos grupòs yra (1) duona,
javai ir grdai; (2) darÏovòs; (3) vaisiai, (4) pienas, sris ir jogurtas bei
(5) mòsa, pauk‰tiena, Ïuvis ir rie‰utai. Nò‰ãios moterys turi gerti daug
vandens, kad nekilt˜ dehidratacijos problem˜. Moter˜, kurios i‰min-
tingai pasirenka maisto produktus, vaikai paprastai bna sveikesni ir
stipresni negu t˜, kurios neteisingai maitinasi.

■ Tegul seserys i‰vardina po kelis kiekvienos maisto grupòs produktus,
po to papra‰ykite jas suplanuoti valg∞ nò‰ãiai moteriai. Øsitikinkite,
ar juose yra ∞vairi˜ produkt˜ i‰ vis˜ penki˜ maisto grupi˜.

■ Kodòl bsimai motinai svarbu tinkamai maitintis?

„Jei motina netinkamai maitinasi ir jos organizmas negauna pakanka-
mai maisting˜ medÏiag˜, kuri˜ reikia jos kdikiui, jis neaugs ir nesi-
vystys taip, kaip turòt˜.

Kdiki˜ mirtingumo procentas (vaik˜, kurie mir‰ta per pirmuosius
savo gyvenimo metus) yra didelis daugelyje besivystanãi˜ ‰ali˜. Jis
kyla dòl blog˜ sanitarini˜ sàlyg˜ ir infekcij˜ plitimo, taip pat ir dòl
blogos mitybos. Bet net ir i‰sivysãiusiose ‰alyse … netinkama bsim˜
motin˜ mityba prisidòjo prie didelio kdiki˜ mirtingumo procento. Jei
motina blogai maitinasi nò‰tumo metu, ypaã kai ji labai jauna, didelò
tikimybò, kad kdikis gims maÏas ir silpnas. MaÏai sverianãiam kdi-
kiui didesnò tikimybò mirti tuoj po gimimo. Bsimosios motinos
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mityba labai svarbi jos kdikio sveikatai. Ji turi valgyti maistà, kuriame
yra maisting˜j˜ medÏiag˜, reikaling˜ jos kdikiui augti ir j∞ apsaugoti“
(1973–74 Relief Society Courses of Study [1973], p. 105).

DaÏniausiai geriausia kdikiui – motinos pienas
Ms˜ Dangi‰kasis Tòvas sutvòrò motinos knà taip, kad jis galòt˜
duoti pieno. ·is pienas yra skirtas specialiai Ïmoni˜ kdikiams. Jis
kdikiams naudingesnis nei gyvuli˜ pienas. Prie‰pienis i‰ motinos
krties po kdikio gimimo yra taip pat svarbus. Jame yra medÏiag˜,
kurios padeda apsaugoti kdik∞ nuo lig˜ keletà pirm˜j˜ mònesi˜.

Kartais dòl blogos sveikatos motina negali maitinti kdikio krtimi.
Karvi˜ arba oÏk˜ pienas, o taip pat specials mi‰iniai gali bti naudo-
jami, bet tada motina turi labiau rpintis pieno ‰vara. Jei tik gali,
motina turòt˜ maitinti kdik∞ krtimi. Kiek motina turòs pieno kdi-
kiui, priklauso nuo jos mitybos. Motina, kuri gauna pakankamai daug
gero maisto ir geria daug vandens, paprastai turi uÏtektinai pieno
visiems savo kdikiams.

■ Kodòl kai kurios motinos nemaitina savo kdiki˜ krtimi? Kodòl
skystis, kuris i‰teka prie‰ pienà, sveika kdikiams? Motinos pienas
yra pats sveikiausias maistas kdikiui, be to, jis apsaugo j∞ nuo lig˜.
Kokie yra kiti maitinimo krtimi privalumai?

Maitinimas i‰ buteliuko
Jei motina negali maitinti kdikio krtimi, ji gali duoti kdikiui kitokio
pieno. Tai paprastai rei‰kia maitinimà i‰ buteliuko (vòliau – puodelio).
Maitinant kdik∞ i‰ buteliuko, reikia laikytis ‰i˜ nurodym˜:

1. Buteliukas visada turi bti ‰varus. Jeigu jis nukris ant Ïemòs ar ant
ãiulptuko nutps musò ir paliks ten bakterij˜, kdikis tikriausiai
susirgs. I‰plaukite buteliukus ir ãiulptukus kar‰tu vandeniu su
muilu ir gerai i‰skalaukite.

2. Vanduo privalo bti ‰varus. Kai pienas susimai‰o su ne‰variu van-
deniu, kdikis gali susirgti, uÏsikròt´s nuo vandenyje esanãi˜ bak-
terij˜. Jei atrodo, kad vanduo gali bti ne‰varus, pavirinkite j∞ 20
minuãi˜ ir at‰aldykite, prie‰ maitindamos kdikiui.

3. Jei pienas sugyÏta, i‰pilkite j∞ ir vartokite ‰vieÏià pienà.

4. Perskaitykite etiket´ ant konservuot˜ ar paruo‰t˜ mi‰ini˜ ir pilkite
nurodytà kiek∞ vandens. Vaikas susirgs, jei pienas bus per maÏai ar
per daug atskiestas. Neatskieskite per daug vien dòl to, kad pieno
uÏtekt˜ ilgesniam laikui .

·i istorija, kurià papasakojo daktaras DÏeimsas O. Meisonas, iliust-
ruoja, kaip svarbu maitinti kdik∞ pienu, kuris ne per daug atskiestas:
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„Jauni gimdytojai pakvietò daktarà Meisonà ∞ savo namus paÏiròti
kdikio. Kai motina i‰vystò savo ‰e‰i˜ savaiãi˜ amÏiaus dukrel´, dak-
tarà ‰okiravo kdikio liesumas. Jis galòjo matyti jos kaul˜ kontrus.
Gimdytojai pasakò, kad motina negalòjo maitinti kdikio dòl ligos nò‰-
tumo metu. Kai kdikis gimò, jie nupirko dòÏut´ sauso pieno mi‰inio,
bet kai jis baigòsi, jiems neuÏteko pinig˜ nusipirkti kitai. „Kuo gi js
maitinate maÏyl´ dabar?“ – paklausò gydytojas. Jie parodò jam kdikio
buteliukà, pripildytà beveik skaidraus skysãio. Skystis pasirodò beesàs
vanduo, sumai‰ytas su keliais kondensuoto pieno la‰eliais i‰ maÏos
dòÏutòs. Daktaras Meisonas skyriaus prezidentui davò pinig˜, kad
atiduot˜ gimdytojams ir jie galòt˜ nusipirkti pieno kdikiui. Jis taip
pat pamokò gimdytojus, kaip paruo‰ti pienà. Nepaisant vis˜ gydytojo
pastang˜, kdikis mirò. Daug vòliau gimdytojai suÏinojo, kad ten kur
jie gyveno buvo galimybò aprpinti j˜ kdik∞ pienu“ (Ïr. „For the
Health of the Saints“, Speeches of the Year, 1974 [1975], p. 153–154).

■ Papildomai galima parodyti, kaip tinkamai i‰valyti buteliukà ir
paruo‰ti pienà kdikiui.

Maitinimas i‰ buteliuko sukelia papildom˜ rpesãi˜, bet taip maiti-
nami kdikiai gali bti sveiki. Bet vis tiek geriau maitinti motinos
pienu, net jeigu juos kartais ir reikia pamaitinti i‰ buteliuko.

Kitas maistas kdikiui
Augant kdikiui nebeuÏtenka vien pieno, kad bt˜ sveikas. Jam taip
pat reikia ir kitokio maisto. Sunku suÏinoti, kiek ilgai motinos pieno
pakaks kdikiui; todòl jis turòt˜ pradòti valgyti kitok∞ maistà bdamas
apie ‰e‰i˜ mònesi˜ amÏiaus.

Kdikiams reikalingi maisto produktai i‰ t˜ paãi˜ penki˜ grupi˜,
kuriuos vartoja suaug´ Ïmonòs. Galima duoti konservuotà maistà, kad
kdikiai gaut˜ ∞vairi˜ produkt˜ i‰ pagrindini˜ maisto grupi˜. Jei toki˜
konserv˜ nòra, maistel∞ kdikiams galima lengvai pagaminti i‰ t˜
paãi˜ produkt˜, kuriuos valgo suaugusieji. ·ie produktai turi bti labai
‰variai laikomi. Jie turi bti sutrinti ar perko‰ti, kad kdikis lengvai
galòt˜ valgyti net neturòdamas dant˜.

Îievele padengti vaisiai yra ‰varesni uÏ kitus. PavyzdÏiui, prinok´
bananai tinka kdikiui. Kiti vaisiai turòt˜ bti rpestingai nuplauti
ir nulupti ‰variu peiliu. Visus vaisius galima liesti tik nuplautomis
rankomis.

Virtos darÏovòs, ypaã lapinòs – puikus maistas kdikiui. Jas paprasta
susmulkinti ar sugrsti, ir kdikis lengvai jas suvalgys ir bus sveikas,
nes darÏovòse gausu vitamin˜.

Kruopos taip pat tinka kdikio maistui, kadangi jose daug angliavan-
deni˜. Taãiau vien ‰i˜ produkt˜ nepakanka. Kdikiams reikòs ir kit˜
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maisto produkt˜, pavyzdÏiui, vaisi˜, darÏovi˜, kiau‰ini˜ ir pieno, kad
jie bt˜ sveiki ir gerai augt˜.

Kai kas kdikiams duoda sultinio, ir jis labai tinka, kadangi paprastai
jis bna i‰virtas, ir jame nòra mikrob˜. Taãiau kdikio augimui vien
sultinio neuÏteks. Kdikiams reikia ir kit˜ maisto produkt˜, kad gaut˜
vis˜ reikaling˜ vitamin˜, mineral˜, baltym˜ ir angliavandeni˜.

Ø kdikio dienos racionà galima ∞traukti tik vienà naujà maisto pro-
duktà. Gali bti, kad kdikis alergi‰kas kokiam nors produktui, ir dòl
to jis gali vemti, viduriuoti, jam gali uÏsikim‰ti plauãiai ar nosis arba j∞
gali i‰berti. I‰bandydami po vienà naujà maisto produktà, gimdytojai
gali pastebòti, kokiam maistui j˜ kdikis alergi‰kas.

■ Kokius maisto produktus i‰ kiekvienos grupòs kdikis gali valgyti?
Kaip ‰ie produktai turòt˜ bti paruo‰ti?

■ Papra‰ykite, kad seserys pagalvot˜, kaip vienà kartà pamaitinti
kdik∞. Btinai priminkite, kad ∞ racionà bt˜ ∞traukti ∞vairs pro-
duktai i‰ pagrindini˜ maisto grupi˜.

■ Papildomai galima parodyti, kaip paruo‰ti du ar tris patiekalus
kdikiui.

Apibendrinimas
Mes rpestingai turime parinkti maisto produktus, kuriuos vartojame.
Tai ypaã svarbu nò‰ãioms moterims ir Ïindanãioms motinoms. Ms˜
kdikio sveikata priklauso nuo to, kuo mes j∞ maitiname. Motinos pie-
nas yra geriausia kdikiams, bet po keleto mònesi˜ vaikams reikia
duoti maisto produkt˜ i‰ vis˜ penki˜ grupi˜, kad galòt˜ augti stiprs
ir sveiki.

Mokytojos pasiruo‰imas
Prie‰ pravesdama ‰ià pamokà:

1. Dar syk∞ perÏvelkite 22 pamokà „·eimos mityba“ ‰iame vadovòlyje.

2. (Neprivaloma) Atsine‰kite kdikio buteliukà ir pieno mi‰inukà ∞
klas´ ir parodykite seserims, kaip buteliukà plauti ir kaip paruo‰ti
pienà kdikiui.

3. (Neprivaloma) Atsine‰kite ∞ klas´ keletà maisto produkt˜, kurie
ypaã sveika kdikiams. Jei galima, atsine‰kite ∞ranki˜ ir parodykite,
kaip ruo‰ti maistà.

4. Papra‰ykite klasòs nares papasakoti js˜ parinktas istorijas, perskai-
tyti Ra‰t˜ i‰traukas ar citatas.
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·ios pamokos tikslas yra priminti mums laikytis keli˜ princip˜, padò-
sianãi˜ apsisaugoti nuo lig˜.

Turime i‰mokti sveikai gyventi
Senovòje Ïmonòs neÏinojo, kas sukelia ligas. Jie manò, kad ligas sukelia
blogi darbai, auk˜ neatna‰avimas ar kito Ïmogaus uÏkeikimas. Po ‰im-
tus met˜ trukusi˜ studij˜ ‰iandien mokslininkai ir gydytojai gali pasa-
kyti, kas sukelia daugel∞ lig˜. Nuo Evangelijos sugràÏinimo Ïemòje
1830 m. mes ∞gijome daug Ïini˜. Nuo to meto Vie‰paties Dvasia liejosi
∞ Ïem´. Buvo padaryta daug nauj˜ atradim˜, kad padòt˜ mums bti
sveikiems.

Kaip suaugusieji, mes turime Ïinoti ir daryti tai, kas padòs mums likti
sveikiems. Taip pat turòtume to mokyti savo vaikus. Mes turime i‰mo-
kyti savo ‰eimas laikytis teisingo poÏirio ∞ gerà sveikatà. Kai kuriose
kultrose gimdytojai gàsdina vaikus, jog juos paskiepys, jei jie blogai
elgsis. Tai kvaila. Tai verãia vaikus galvoti apie gerà sveikatos prieÏirà
kaip apie bausm´.

·ioje pamokoje mes apÏvelgsime keletà dalyk˜, kurie padeda mums
i‰likti sveikiems.

Saugojimasis nuo bakterij˜ uÏkerta kelià ligai 
Bakterijos yra maÏi gyvi sutvòrimai, kurie gali sukelti ligà. Kai kurios
bakterijos keliauja nuo vieno asmens pas kità. Kitos ateina pas Ïmones
nuo gyvn˜. Patekusios ∞ ms˜ knà, bakterijos sukelia daug ∞vairi˜
lig˜. Jos gerai gyvena ir auga ‰iltose, drògnose ir tamsiose vietose. Jos
gyvena ant gyvn˜ ar gyvn˜ ir Ïmoni˜ buities atliekose. Mes turime
panaikinti sàlygas, kurios leidÏia veistis bakterijoms.

■ Kaip galime panaikinti tas sàlygas? Prie seser˜ pasilym˜ pridòkite
ir ‰iuos:
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Ne∞leisti ∞ namus vabzdÏi˜
Vienas bdas neleisti vabzdÏiams patekti ∞ namus yra visur, kur ∞ma-
noma, ant lang˜ ir dur˜ uÏleisti tinklelius. Jie turòt˜ bti gerai sutai-
syti, ypaã kai ‰ilta.

Valykite vietas, kuriose veisiasi bakterijos
Tos vietos namuose, kur verdame, prausiamòs ir skalbiame, daÏniau-
siai yra drògnos. Bet galima jas laikyti ir sausas. Drògnos vietos yra
problema, ypaã kai ‰ilta. Bet saulòs ‰viesa, nors ir ‰ildo, neleidÏia bak-
terijoms daugintis.

■ Kokius daiktus turòtume kartais i‰ne‰ti ∞ saulòs ‰viesà, kad atsikraty-
tume bakterij˜?

Tinkamai pa‰alinkite gyvn˜ ir Ïmoni˜ i‰matas
Bakterijos gyvena gyvn˜ ir Ïmoni˜ i‰matose. Kai jos paliekamos
neuÏdengtos, ant j˜ nutupia musòs ir bakterijos prilimpa prie maÏ˜
j˜ koj˜ plaukeli˜. Kai musòs nutupia kur nors kitur, tos bakterijos gali
ten pasilikti.

■ Kaip pa‰alinti gyvn˜ ir Ïmoni˜ i‰matas? (Naudokite i‰mat˜ duob´
ar tualetà Ïmoni˜ i‰matoms pa‰alinti. Gyvnus laikykite aptvare.
Gyvn˜, kurie neòda mòsos, i‰matas uÏkaskite sode. Pridenkite jas
Ïemòmis ar dangãiu, kad ant j˜ negalòt˜ nutpti musòs).

Saugokite maistà nuo vabzdÏi˜
Nesuvalgytà maistà laikykite spintelòje, kad negalòt˜ nutpti vabz-
dÏiai. Jei js turite vòsià vietà, laikykite maistà ten. ·aldytuvas, kamba-
rinò ledainò at‰aldo maistà. Kadangi kai kurios bakterijos gali plisti
oru, mes turime saugoti maistà ir nuo vòjo. Kai kuriuose tropik˜ kra‰-
tuose maistà geriausiai laikyti geruose maisto seifuose.

Skiepai padeda apsisaugoti nuo lig˜
Save ir savo ‰eimà nuo kai kuri˜ lig˜ galime apsaugoti pasiskiepy-
dami. Kai kurioms ligoms uÏtenka vieno skiepo, o nuo kit˜ mums teks
skiepytis periodi‰kai keletà kart˜. Poliomielitas buvo labai paplitusi
liga. Gana seniai vienas gydytojas mokslininkas i‰rado bdà apsaugoti
Ïmones nuo ‰ios ligos. Jis sukrò poliomielito vakcinà. Paskiepyti Ïmo-
nòs yra apsaugoti nuo ‰ios ligos, dòl kurios kaÏkada mirò ar buvo
suluo‰inta daugybò Ïmoni˜. Daugumoje pasaulio ‰ali˜ Ïmonòs skiepi-
jami sveikatos apsaugos ∞staigose ar pas gydytojà.

■ Kokios ligos paplitusios js˜ kra‰te? Kokius skiepus gydytojai ar
sveikatos ∞staig˜ darbuotojai rekomenduoja? Kaip daÏnai jie turòt˜
bti atliekami? Kaip js galite gauti reikalingus skiepus ir apsaugoti
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24-a. Atsparumas ligoms ir imunitetas 

Vienà kartà arba dar kartà po 5-eri˜ met˜ didÏiausios rizikos grupòs Ïmonòms. Tiems, kam 65 ir daugiau.
Vaikams nuo dvej˜ met˜ amÏiaus, sergantiems chroni‰komis ligomis, patarus gydytojui. Îmonòms, kurie
gyvena specifinòje aplinkoje ar socialiniame sluoksnyje, pav., Amerikos ãiabuviai. Pasitarkite su gydytoju.

Atsparumas ligoms ir imunitetas 
Rekomenduojamas profilaktini˜ skiep˜ tvarkara‰tis*

*Skiep˜ neverta atidòlioti dòl menk˜ negalavim˜.

Liga

Kasmet tiems, kam 65-eri ar daugiau. Medicinos darbuotojams ir kitiems rizikos grupòs Ïmonòms. Vaikams nuo
dvej˜ met˜ amÏiaus, sergantiems chroni‰komis ligomis, pav., astma, ‰irdies ligomis ir diabetu. Pasitarkite su
gydytoju. Kontraindikacija: jeigu alergi‰ki kiau‰iniams.

Hepatitas B (HBV)

Difterija, stabligò,
kokliu‰as 
(DTaP ar DTP)

Hemofilinòs 
bakterijos tipo
gripas B (HIB)

Polio

Tymai, kiaulytò,
raudonukò (MMR)

Vòjaraupiai 
(varicella) (Var)

Gripas 
(skiepai 
nuo gripo)

Pneumokokinò
pneumonija

Dvi dozòs antrà kartà po 6 mònesi˜. Tam tikrais atvejais vaikams nuo dvej˜ met˜ amÏiaus vykstant ∞ 
uÏsien∞ (Ïr. „C“ Ïemiau).
Îmonòs, kurie serga chroni‰komis kepen˜ ligomis ar kurie gali susirgti hepatitu A. Pasitarti su gydytoju.

A Asmenims, dirbantiems medicinos ir pilieãi˜ apsaugos srityse bei kitiems rizikos grupei priklausantiems
Ïmonòms. Pasitarti su gydytoju.

B Gydant Ïaizdà gali prireikti pakartotinos dozòs po 5-eri˜ met˜. Pasitarti su gydytoju.

C Tam tikrais atvejais vykstant ∞ uÏsien∞. Pasitarti su gydytoju ar vietiniu sveikatos skyriumi.

D Dvi dozòs su maÏiausiai 4 savaiãi˜ pertrauka. Pasitarti su gydytoju. Suaugusieji, gim´ 1957 m. ar
vòliau, turi nors kartà pasiskiepyti, jeigu neturi imuniteto. Suaugusieji, priklausantys didelòs rizikos
grupòms (auk‰t˜j˜ mokykl˜ studentai, sveikatos apsaugos darbuotojai ir pana‰iai.) Kontraindikacija:
jeigu esate nò‰ãia ar per tris mònesius planuojate pastoti.

E Dvi dozòs su maÏiausiai 4–8 savaiãi˜ pertrauka. Visi neatspars suaugusieji ir rizikos grupòms
priklausantys Ïmonòs (sveikatos apsaugos darbuotojai, jaunesni˜j˜ klasi˜ mokytojai, lop‰eli˜ ir
darÏeli˜ darbuotojai ir t.t.). Galima manyti, kad tie asmenys, kurie tikrai sirgo vòjaraupiais, turi
imunitetà. Kontraindikacija: jeigu esate nò‰ãia ar per tris mònesius planuojate pastoti.

Hepatitas A

Gimimas

AmÏius

1 
mòn.

2 
mòn.

4 
mòn.

6 
mòn.

12 
mòn.

15 
mòn.

18 
mòn.

4–6 
m.

11–12
m.

14–16
m.

Suaug´s

HBV-1

HBV-2 
(1 mònuo 
po pirmojo karto)

HBV-3 
(5 mònesiai 
po antrojo karto)

HBV-1, 2, 3
(tiems, kurie
anksãiau nebuvo
skiepyti)

A, C

DTaP-1
ar 
DPT-1

DTaP-2
ar 
DTP-2

DTaP-3
ar 
DTP-3

DTaP-4
ar 
DTP-4

DTaP-5
ar 
DTP-5

B.Td sustiprinimas 
kas 10 met˜

HIB-1 HIB-2 HIB-3 HIB-4

Polio-1 Polio-2 Polio-3 Polio-4 C

MMR-1 MMR-2 MMR-2
(bet ne
4–6 met˜
amÏiaus)

C,D

C, E,Var-1
(jei 
neatlikta
anksãiau)

Var-1
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24-b. I‰mintinga mergina pakankamai miega, valgo visavert∞ maistà, 
teisingai valo dantis maÏiausiai du kartus per dienà ir daÏnai plauna rankas.
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savo ‰eimà? Pasakykite seserims, kada ir kur atliekamos skiep˜ pro-
cedros. Pasilykite seserims paskirti datà ten nueiti.

■ Parodykite paveikslà 24-a, „Atsparumas ir imunitetas nuo lig˜“.
Duokite seserims laiko i‰studijuoti ‰ià lentel´ savo vadovòliuose.

Sveikos gyvensenos ∞gdÏiai padeda i‰vengti lig˜
■ Parodykite paveikslà 24-b, „I‰mintinga mergina pakankamai miega,

valgo visavert∞ maistà, teisingai valo dantis maÏiausiai du kartus per
dienà ir daÏnai plauna rankas“.

Mes galime i‰siugdyti ∞gdÏius, kurie pagerins ms˜ sveikatà. Tokie
∞gdÏiai yra: pakankamai miegoti nakt∞, valgyti reikalingus maisto pro-
duktus ir sportuoti kiekvienà dienà. Taip pat mes turime mokòti tinka-
mai ‰alinti tai kà i‰skiria ms˜ knai. Reguliariai praustis, valyti dantis
pavalgius, plauti rankas pasinaudojus tualetu, uÏsidengti nos∞ ir burnà
ãiaudint – taip pat geri ∞gdÏiai, kuriuos reikt˜ i‰siugdyti. Tropikuose
visi turòt˜ ne‰ioti sandalus ar kitok∞ apavà, kad apsisaugot˜ nuo infek-
cij˜.

■ Paklauskite seser˜, kaip jos paãios i‰moko ar i‰mokò ‰eimos narius
ugdyti gerus sveikatos ∞gdÏius.

Kai uÏklumpa liga
Liga daÏniausiai pasirei‰kia ms˜ savijautos pablogòjimu. Staigus ar
didelis pablogòjimas daÏnai parodo, kad kas nors negerai. Ligos poÏy-
miai yra skausmas, kar‰tis, drebulys, prarastas apetitas, pykinimas,
i‰bly‰kimas, svaigulys, silpnumas, i‰bòrimas, nieÏòjimas, tinimas ir
viduriavimas.

Jei susirgome, turòtume nueiti ∞ sveikatos ∞staigà ar kreiptis pas gydy-
tojà ir suÏinoti, kaip geriausia ∞veikti ligà. Kunigystòs palaiminimai
taip pat gali padòti. Vie‰pats nori, jog stengtumòs, kad gautume palai-
minimus. Mes turòtume leisti gydytojui nurodyti, kaip gydyti ligà, po
to turòtume laikytis ger˜ sveikatos ∞proãi˜, tikòti, melstis ir gauti kuni-
gystòs palaiminimus. Taip mes ∞veiksime daugel∞ lig˜.

■ Kà js galite padaryti ‰iandien ar ‰ià savait´, kad apsisaugotumòte
nuo lig˜?

Apibendrinimas
Mes esame Vie‰paties darbininkòs ‰ioje Ïemòje. Kad galòtume efekty-
viai Jam tarnauti, turime bti sveikos. Mes padòsime statyti Sion´, jei
bsime sveikos paãios ir auginsime sveikus vaikus.

Vie‰pats davò mums daug bd˜ apsisaugoti nuo lig˜. Jis tikisi, kad
bsime i‰mintingos ir padarysime viskà, kà galime. Jis tikisi, kad gerai
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rpinsimòs serganãiaisiais. Jis paÏadòjo, kad Jo valia per tikòjimà,
maldà ir kunigystòs galià mes galime bti pagydyti. Prezidentas Briga-
mas Jangas mokò: „Tad stenkimòs prailginti dabartin∞ gyvenimà kiek
galima daugiau, laikydamiesi vis˜ sveikatos ∞statym˜ ir teisingai regu-
liuodami darbà, studijas, poils∞ ir pramogas, ‰itaip pasiruo‰dami geres-
niam gyvenimui. I‰mokykime ‰i˜ princip˜ savo vaikus.“ (Discourses of
Brigham Young, rinkt. John A. Widtsoe [1954], p. 186.)

Kvietimas
Panaudokite ‰ià pamokà, kai mokysite savo ‰eimos narius, kaip ugdyti
gerus sveikatos ∞proãius. ApÏvelkite lentel´, pateiktà vaizdinòje prie-
monòje 24-a.

Mokytojos pasiruo‰imas
Prie‰ pravesdama ‰ià pamokà:

1. Aplankykite vietin∞ sveikatos centrà ir suÏinokite, kokius skiepus
galima gauti js˜ kra‰te. SuÏinokite, kada jie atliekami, kokius
dokumentus reikia turòti ir t.t.

2. Papra‰ykite klasòs nari˜ papasakoti js˜ parinktas istorijas, perskai-
tyti Ra‰t˜ i‰traukas ir citatas.
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·ios pamokos tikslas yra paskatinti mus pradòti sodininkauti ar pato-
bulinti jau esamà sodà.

Ms˜ prana‰ai pra‰o, kad mes augintume sodà
Prezidentas Spenseris V. Kimbolas paragino pastar˜j˜ dien˜ ‰ventuo-
sius auginti maistà patiems. Keletà met˜ i‰ eilòs jis pra‰ò, kad kiek-
viena ‰eima ∞siveist˜ sodà ir darÏà. Jis sakò: „Mes kvieãiame jus
patiems auginti maistà, kur∞ ∞stengiate. Vaiskrmiai, vynuogòs, vaisme-
dÏiai – sodinkite juos, jei js˜ klimatas tinkamas jiems auginti. Savo
kieme auginkite darÏoves ir valgykite jas. Net tie, kurie gyvena
butuose … gali uÏsiauginti ‰iek tiek produkt˜ vazonòliuose ir dòÏòse.
Ie‰kokite geriausi˜ bd˜, kaip uÏsiauginti savo produkt˜. Tegul js˜
sodas bna … tvarkingas ir patrauklus, kaip ir vaisingas. Jei turite
vaik˜, ∞traukite juos ∞ tai ir paskirkite jiems darbus.“ (Îr. Conference
Report, 1976 balandis, p. 170–171; arba Ensign, geguÏò 1976, p. 124.)

Pra‰ydamas ms˜ auginti sodus, prezidentas Kimbolas priminò mums
Vie‰paties ÏodÏius: „Kam ‰aukiate mane: „Vie‰patie, Vie‰patie“, o
nedarote, kà sakau?!“ (Luko 6:46.)

Yra keletas svarbi˜ prieÏasãi˜, kodòl prana‰ai patarò veisti sodus.
Sodininkystò duoda daug naudos. Ji padeda mums labiau vertinti
gamtà. Ji moko ‰eimà dirbti kartu. Jei ms˜ sodas gausiai veda vaisius,
mes maÏiau priklausome nuo kit˜. Galime i‰sirinkti mums patinkanãià
augal˜ r‰∞, kuri tinka sveikai mitybai. Savo maisto uÏsiauginimas tei-
kia pasitenkinimà, kad galime patys apsirpinti. Taip pat galime keistis
produktais su savo kaimynais, sutaupyti pinig˜ ir padòti tiems, kurie
vargsta.

■ Papra‰ykite seseris paai‰kinti naudà, kurià gavo i‰ sodininkavimo
namie.
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Pradòkite nuo plano
Prie‰ pradòdamos sodinti sodà, turime priimti keletà sprendim˜.

Kur sodinti
■ Parodykite paveikslà 25-a, „Tie, kurie gyvena butuose, gali sodinti

vazonuose ir dòÏòse“.

Pirmiausia mes turime nutarti, kur sodinti sodà. Sodui reikia geriau-
sios vietos. Jis taps vertingu Ïemòs plotu. Pasirinkite saulòtà vietà, kur
saulò ‰vieãia maÏiausiai ‰e‰ias valandas per dienà. Patikrinkite dirvo-
Ïem∞. Kai kada dirvoÏemis bna toks smòlingas, jog nesulaiko van-
dens, ar toks molingas, kad vanduo renkasi balutòmis pavir‰iuje ir
susigeria labai i‰ lòto. Tokiu atveju mes turòtume pridòti komposto ar
prie‰ingos r‰ies dirvoÏemio ir taip pagerinti j∞. Vanduo turi bti leng-
vai pasiekiamas, jei toje vietoje nedaÏnai lyja. Jei ∞manoma, sodas
turòt˜ bti arti nam˜. Jis neturòt˜ bti taip toli, kad sunku bt˜ ten
nuvykti padirbòti keletà kart˜ per savait´. Îiròkite, kad vieta nebt˜
pernelyg stati, nes kitaip vanduo nuplaus dirvoÏem∞ ir sòklas. Jei vis
tik jums tenka sodininkauti ant stataus ‰laito, vagas darykite skersai
‰laito, o ne i‰ilgai. Tie, kurie gyvena butuose, gali auginti vazonuose
ir dòÏòse.

Tie, kurie nori didesnio sodo, gali sukasti kiemà ar gòlynà arba pasi-
skolinti ar i‰sinuomoti Ïemòs. Dvi ‰eimos Vokietijoje rado bdà sodui
auginti.

„Mes esame dvi ‰eimos i‰ Frankfurto misijos ir ra‰ome, noròdami
papasakoti apie savo sodà.

Nebuvo lengva surasti Ïemòs plotel∞ tokiame dideliame mieste kaip
Frankfurtas. Tai buvo maÏas sodelis, ir kai mes i‰sinuomojome j∞, jis
atrodò lyg dykuma, tvora buvo sulauÏyta, namelis aplÏ´s, viskas
apÏòl´ piktÏolòmis. Bet ms˜ tai ne∞baugino.

Pirmiausiai pastatòme naujà tvorà, suremontavome namel∞ ir sukasòme
visà sodà. Pavasar∞ pasodinome darÏoves, nors kaimynai sakò mums,
kad jos neaugs. Ten teka nedidelis upok‰nis, prie kurio galime nuva-
Ïiuoti dviraãiais (su bidonais) ir atsiveÏti vandens. Mes meldòmòs Vie‰-
paãiui, kad Jis palaimint˜ ms˜ sodà. Vie‰pats atsakò ∞ ms˜ maldas.
Visos darÏovòs i‰dygo. Buvo taip nuostabu matyti, kaip visi augalai
auga“ (citata i‰ Spencer W. Kimball Ïr. Conference Report, 1976 spalis,
p. 5; arba Ensign, 1976 lapkritis, p. 5).

Kà sodinti
■ Parodykite paveikslà 25-b, „Parinkite ir sodinkite augalus, kurie

gerai tinka js˜ klimatui ir dirvoÏemiui“.



181

25-a. Tie, kurie gyvena butuose, gali sodinti vazonuose ir dòÏòse.



25 pamoka

182

Antras sprendimas, kur∞ turòsime priimti, yra: kà sodinti. Kai kuriuose
soduose yra daug vietos, kituose maÏai. Jei plotas yra ribotas, pasirin-
kite augalus, kurie auga auk‰tyn, pavyzdÏiui, vynuogòs, vijoklinòs
pupos ar pomidorai. Pasirinkite sòklas, kurios gausiai veda, kaip moli-
gai ir pomidorai, o ne vienà vaisi˜ vedanãias sòklas kaip ridikòliai.

Pasirinkite augalus, kurie duos js˜ ‰eimai reikaling˜ maisto produkt˜.
Nesodinkite augal˜ , kurio ‰eima nemògsta ir nevalgys. Btinai parin-
kite augalus, kurie gerai auga js˜ klimate ir dirvoÏemyje.

■ Parodykite plakatà su konkreãiais vaisiais, darÏovòmis, ank‰tiniais
augalais, ‰akniavaisiais ir grdais, kurie auga js˜ kra‰te arba uÏra-
‰ykite ‰ià informacijà lentoje. Kokie augalai gausiausiai veda vaisius
maÏame plote?

Gerai yra kasmet, besiruo‰iant sodinti, nusipie‰ti savo sodo planel∞.
Tie patys augalai neturòt˜ augti toje paãioje vietoje kiekvienais metais.
Jei jie nesukeiãiami, dirvoÏemis darosi vis prastesnis, o derlius vis
menkesnis.

■ Parodykite paveikslà 25-c, „DarÏovi˜ grupòs pavyzdys“.

Kada sodinti
Kitas sprendimas, kur∞ turòsime priimti, – kada sodinti. Visi augalai
geriausiai auga jiems labiausiai tinkamomis sàlygomis. Vieniems auga-
lams reikia daugiau drògmòs, kitiems maÏiau. Kai kurie augalai –
burokai, kopstai, morkos, salotos, svognai, Ïirniai ir ‰pinatai –
geriau auga vòsesniu oru. Kiti – pupos, grdai, melionai, moligai ir
pomidorai – geriau auga ‰iltesniu oru.

■ Parodykite plakatà, kuriame nurodytas vis˜ augal˜, kurie auga js˜
kra‰te, sodinimui tinkamas metas, arba uÏra‰ykite ‰ià informacijà
lentoje.

Paruo‰kite vietà sodinimui
Keturios – ‰e‰ios savaitòs prie‰ sodinant i‰valykite plotà nuo piktÏoli˜,
kelm˜, akmen˜, ‰iuk‰li˜ ir ‰ak˜. I‰purenkite dirvoÏem∞, kad vanduo
lengvai susigert˜. Sodinti reikia ∞ pur˜, be grumst˜ dirvoÏem∞.

■ Parodykite paveikslà 25-d, „Prie‰ sodindamos gerai paruo‰kite dir-
voÏem∞“.

·iuo metu didÏioji dalis dirvoÏemio gali bti pagerinta. Kompostas ar
gerai supdyti augalai ir gyvn˜ mò‰las pagerins tiek smòlingo, tiek
molingo dirvoÏemio sandarà. Jis taip pat padeda uÏauginti geresnius
vaisius, kadangi daro dirvoÏem∞ derlingesn∞. Bet kompostas negali bti
pagamintas ir pridòtas ∞ dirvoÏem∞ tà paãià dienà. Kompostui paruo‰ti
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paprastai reikia nuo keturi˜ iki ‰e‰i˜ mònesi˜. Todòl kai kurie Ïmonòs
padaro komposto krvà vienais metais ir prideda jo ∞ dirvoÏem∞ kitais.

Kaip pasidaryti komposto krvà, suÏinosite paskait´ atitinkamà litera-
trà bibliotekoje arba pasitar´ su Ïemòs kio specialistu ar prityrusiu
sodininku.

■ Papra‰ykite, kad seserys, kurios turi kompostavimo praktikos, paai‰-
kint˜, kaip tai daryti.

DarÏo sodinimas
Kra‰tuose, kur augimo sezonas trumpas, geriausia pradòti sodinti
vazonòliuose dar namuose. Jei pradòsite sodinti lauke, susodinkite sòk-
las tiesiomis eilòmis, kad galòtumòte atskirti piktÏoles nuo darÏovi˜.
Palikite tarpus tarp sòkl˜. SuÏinokite, kada kuriuos augalus reikia
sodinti, ir sodinkite tomis dienomis. Kai kuri˜ jav˜, toki˜ kaip kukur-
zai, sodinkite po vienà eil´ kas savait´. Tada derli˜ galòsite gauti
ilgesn∞ laikà.

Sòklos bna skirtingo dydÏio; jei jas visas susodinsime tame paãiame
gylyje, jos neaugs. Kiekvienà sòklà reikia sodinti ne giliau negu per
keturis jos skersmenis. Tada smarkiai suplukite dirvoÏem∞. Îiròkite,
kad paliktumòte pakankamai didelius tarpus tarp eili˜, kad galòtumòte
i‰purenti Ïem´ aplink augalus, kai jie auga.

Pasodin´ sòklas, nuolat dròkinkite Ïem´. Jei Ïemò i‰dÏius, sòklos
nesudygs.

DarÏo prieÏira
I‰ viso to planavimo, ruo‰imosi ir sodinimo mes neturòsime daug
naudos, jei nepriÏiròsime savo darÏo. Ms˜ laukia tokie darbai:

Laistymas
Jei lyja nedaÏnai, gausiai laistykite darÏà maÏdaug kartà per savait´.
Paliejus dirvoÏemis turòt˜ bti drògnas maÏdaug iki penkiolikos centi-
metr˜ gylio. Laistykite, kai saulò nelabai kar‰ta, kad Ïemò neimt˜
kepti.

Mulãiavimas
Kai augalai paaugs keletà centimetr˜, i‰ravòkite visas piktÏoles. UÏber-
kite pjuvenas, suplò‰ytus laikra‰ãius, Ïol´, lapus ar ‰iaudus maÏdaug
penki˜ ar septyni˜ centimetr˜ sluoksniu apie augalus ir tarpueiliuose.
·is mulãas neleidÏia dirvai i‰dÏiti ar per daug ∞kaisti. Daug Ïmoni˜,
kurie naudoja mulãà, sako, kad jiems reãiau tenka ravòti piktÏoles.
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25-c. DarÏovi˜ grupòs pavyzdys.
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25-d. Prie‰ sodindami gerai paruo‰kite dirvoÏem∞.

Pa‰alinkite i‰ darÏo piktÏoles, kelmus, akmenis,
‰iuk‰les ir ‰akas.

Sklypà sukaskite kastuvu ar supurenkite
kauptuku.

Îem´ patr´‰kite kompostu. Prie‰ sodinimà Ïem´ i‰lyginkite gròbliu.
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Kultivavimas
PiktÏolòs pasisavina vanden∞ ir maistingàsias medÏiagas i‰ augal˜.
I‰raukite jas ranka ar i‰kaskite kauptuku. Storas mulãas gali neleisti
piktÏolòms augti, bet jums gali tekti nustumti mulãà ∞ vienà ‰onà
kiekvienà savait´, kad galòtumòte i‰purenti dirvà kauptuku. I‰puren´
gràÏinkite mulãà ∞ vietà.

Saugojimas nuo vabzdÏi˜
VabzdÏiai gali paÏeisti augalus ir sugadinti sòklas. Btinai i‰raukite
visus subrendusius augalus, kol jie nepradòjo pti. Jei to nepadarysite,
jais maitinsis vabzdÏiai. Taip pat pa‰alinkite visus augalus, kurie
nustojo duoti derli˜. Pa‰alinkite vabzdÏius ranka, nuplaukite juos
ar vartokite pesticidus. Jei naudojate pesticidus, btinai nuplaukite
darÏoves ir vaisius prie‰ valgydami.

Derliaus nuòmimas
Jei nurinksite vaisius ir darÏoves prie‰ pat virdamos, valgydamos ar
konservuodamos, jie tada bus skaniausi ir maistingiausi. Kai kurie
augalai, pvz., agurkai, veda daug gausiau, jei juos daÏnai skinate.
Neleiskite jiems pernokti, nuvysti ar i‰dÏiti. Lapines darÏoves skin-
kite, kol jos jaunos ir ‰velnios.

■ Parodykite paveikslà 25-e, „DarÏas gali duoti ‰eimai daug naudos“.

■ Kokios naudos gauname i‰ darÏo, jei mes suplanuojame, paruo‰iame,
j∞ apsodiname ir priÏirime?

Apibendrinimas
Mes galime parodyti, kad mylime Vie‰pat∞ ir Juo pasitikime, daryda-
mos tai, ko ms˜ pra‰ò Jo prana‰ai. Visos mes gausime palaiminim˜,
jei suplanuosime ir paruo‰ime darÏus, o vòliau rpinsimòs jais, kad
bt˜ tvarkingi ir duot˜ gerà derli˜. Prezidentas Kimbolas mums
patarò: „Gerai priÏiròkite savo pieveles ir savo darÏus. Kad ir kokio-
mis sàlygomis gyventumòte, tegul ten atsispindi tvarka, groÏis ir laimò.
Gerai suplanuokite ir vykdykite savo planà tvarkingai ir sistemingai.“
(Îr. Conference Report, 1976 balandis, p. 171; arba Ensign, geguÏò 1976,
p. 125.)

■ Perskaitykite Doktrinos ir Sandor˜ 59:16–19.

Kvietimas
Suplanuokite, kaip patobulinti savo darÏà. Atminkite, kad visa ‰eima
gali dirbti kartu ir uÏauginti gerà derli˜.
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Mokytojos pasiruo‰imas
Prie‰ pravesdama ‰ià pamokà:

1. SuÏinokite savo bibliotekoje, i‰ vietini˜ Ïemòs kio pataròj˜ ar paty-
rusi˜ sodinink˜ ‰iuos dalykus:

a. Kokie augalai geriausiai dera nam˜ darÏe.

b. Kada kokius augalus reikia sodinti.

c. Kaip sode paruo‰ti gerà komposto krvà.

d. Kaip laistyti, ravòti, apsaugoti nuo vabzdÏi˜, mulãiuoti ir kulti-
vuoti sodà.

2. Paruo‰kite plakatus, kaip siloma pamokoje, ar uÏra‰ykite ‰ià infor-
macijà lentoje.

3. Papra‰ykite klasòs nares papasakoti js˜ parinktas istorijas, perskai-
tyti Ra‰t˜ i‰traukas ar citatas.
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·ios pamokos tikslas yra padòti mums i‰mokti i‰laikyti save pasigami-
nant namuose viskà, ko reikia.

Sav´s i‰laikymas
Prezidentas Spenseris V. Kimbolas sakò: „Mes skatiname visas pasta-
r˜j˜ dien˜ ‰vent˜j˜ ‰eimas i‰laikyti save ir bti nepriklausomas.“
(Îr. Conference Report, 1976 balandis, p. 170; arba Ensign, geguÏò 1976,
p. 124.) Tas patarimas turi pagrindà. Prezidentas Marionas G. Romnis
paai‰kino: „Mes gyvename pastarosiomis dienomis… Mes gyvename
epochoje, po kurios seks antrasis Vie‰paties Jòzaus Kristaus atòjimas.
Mums ∞sakyta taip pasiruo‰ti ir gyventi, kad galòtume bti … neprik-
lausomi nuo vis˜ kit˜ sutvòrim˜ Ïemiau celestialinòs karalystòs.“ (Îr.
Conference Report, 1975 balandis, p. 165). (Îr. DS 78:13–14.)

■ Parodykite paveikslà 26-a, „Vi‰toms auginti nereikia daug vietos“.

Prezidentas Kimbolas mums patarò, kad i‰moktume i‰laikyti save, nes
senovòs prana‰ystòs turòs i‰sipildyti. Jis pasakò: „A‰ manau, kad dabar
ateina laikas, kai atsitiks dar daugiau nelaimi˜, kai siaus daugiau ura-
gan˜ ir kils daugiau potvyni˜, … Ïemòs drebòjim˜… Manau, kad j˜
daugòs artòjant prie pabaigos, ir todòl mes turime tam pasiruo‰ti.“
(Îr. Conference Report, 1974 balandis, p. 184.)

Prezidentas Kimbolas taip pat sakò:

„Jei blogi laikai ateit˜, daugelis gailòt˜si, kad neuÏpildò vaisiais vis˜
ind˜, kad neaugino darÏo prie savo nam˜, nepasodino keleto vaisme-
dÏi˜ ir uog˜ krm˜ ir nepasirpino btiniausiomis reikmòmis.

Vie‰pats planavo, kad mes btume nepriklausomi nuo vis˜ sutvòrim˜,
bet mes pastebime, kad net kininkai perka sau pienà i‰ pienini˜, o
nam˜ savininkai perka darÏoves i‰ parduotuvòs. Ir jei parduotuvi˜
lentynose nebt˜ darÏovi˜, daugelis likt˜ nevalg´.“ (Îr. Conference
Report, 1974 spalis, p. 6; arba Ensign, 1974 lapkritis, p. 6.)
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■ Papra‰ykite seseris ∞sivaizduoti, kad parduotuvòs uÏdarytos, o jos
turi paãios save i‰laikyti. Paklauskite, kà jos noròt˜ gaminti namuose,
jei atsidurt˜ tokiose sàlygose.

Kaip mes galime pasirpinti savo poreikiais
Vyskupas Vonas DÏ. Fiderstounas mokò mus, kokius ∞gdÏius turò-
tume i‰siugdyti, kad apsirpintume viskuo, ko mums reikia: „Dabar
apie gamybà namuose: auginkite gyvulius, jei sàlygos ir vietiniai ∞sta-
tymai leidÏia. Sodinkite vaismedÏius, vynuoges, vaiskrmius ir darÏo-
ves. Taip aprpinsite savo ‰eimà ‰vieÏiu maistu. Likus∞ maistà galite
konservuoti ir atidòti atsargoms. Kiek galite, namuose gaminkite ir
kitus reikalingus daiktus bei produktus. Sikite ir taisykite savo drabu-
Ïius. Padarykite ar sukurkite reikalingus daiktus. Galòãiau dar pri-
durti: graÏinkite, taisykite ir priÏiròkite visà savo nuosavyb´.“ („Food
Storage“, Ensign, 1976 geguÏò, p. 117.)

Kad galòtume sekti vyskupo Fiderstouno mokymais, turime i‰mokti
pasirpinti savimi ‰iais bdais.

■ Parodykite plakatà su tokiu sàra‰u arba uÏra‰ykite ‰ià informacijà
lentoje:

Laikykite naminius gyvulius
Jei turime pakankamai Ïemòs ir leidÏiama laikyti naminius gyvulius,
turòtume auginti kai kuriuos i‰ j˜. Prie‰ nuspr´sdamos, kokius gyvu-
lius auginti, turime suÏinoti, koki˜ pa‰ar˜, bsto ir prieÏiros jiems
reikia. I‰ anksto turime pasiruo‰ti j˜ prieÏirai. Lengviau priÏiròti
vi‰tas, triu‰ius, antis ir oÏkas.

■ Aptarkite, koki˜ r‰i˜ naminiai gyvuliai daugiausia auginami js˜
kra‰te. Aptarkite, koki˜ pa‰ar˜, bsto ir prieÏiros reikia kiekvienam
i‰ j˜.

1. Laikykite naminius gyvulius.
2. Sodinkite vaismedÏius, vaiskrmius ir vynuoges.
3. Sodinkite darÏà.
4. Konservuokite maistà.
5. Sikite ir taisykite.
6. Gaminkite ir statykite tai, kas reikalinga.
7. Taisykite ir priÏiròkite savo nuosavyb´.
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26-b. Patarimai, kaip sodinti medÏius ir darÏoves.

Ant duobòs vir‰aus skersai uÏdòkite lazdà, kad
nustatytumòte duobòs gyl∞ sodinant med∞.

Îem´ patr´‰kite kompostu, kad augalai geriau
augt˜. Reikia Ïiròti, kad vanduo per daug
greitai nenubògt˜.

Kad lysvò bt˜ tiesi, linijà galima pasiÏymòti
virve priri‰ta prie kuoliuk˜. 

Kiekvienà dienà pasòkite ar pasodinkite po vienà
eil´ daig˜, tuomet darÏovi˜ turòsite ilgiau.
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26-c. ·eima kartu dirba savo sode.
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Sodinkite vaismedÏius, vaiskrmius ir vynuoges
■ Parodykite paveikslòlius 26-b, „Patarimai, kaip sodinti medÏius ir

darÏoves“.

VaismedÏiai, vaiskrmiai ir vynuogòs kasmet ar kas antrus metus
duoda vaisi˜. J˜ nereikia sodinti kiekvienais metais kaip darÏoves,
bet pasodinus jie dar keletà met˜ neduoda vaisi˜. Todòl turòtume
juos pasodinti kuo greiãiau, kad gautume vaisi˜, kai mums j˜ reikòs
labiausiai.

Kiekvienam medÏiui, vynuogienojui ir krmui reikia vandens. Turime
saugoti juos nuo kenkòj˜ ir lig˜. Kai kurie medÏiai ir krmai uÏauga
didesni nei kiti, todòl prie‰ sodindamos, turòtume suÏinoti, kiek jiems
reikòs vietos, kai suaugs.

■ Aptarkite, kokie vaismedÏiai, vynuogòs ir vaiskrmiai gerai auga
ir veda js˜ kra‰te. Aptarkite, kaip sodinti medÏius, vynuoges ir
vaiskrmius bei kokios prieÏiros jiems reikia.

Sodinkite darÏà
■ Parodykite paveikslà 26-c, „·eima kartu dirba savo darÏe“.

Prezidentas Kimbolas pra‰ò, kad kiekviena ‰eima pasodint˜ darÏà.
Jis mums padòs apsirpinti ‰vieÏiomis darÏovòmis, taip pat galòsime
jas konservuoti ir pasidòti atsargai. Apie tai ra‰oma 25 pamokoje
„Sodininkystò“.

Konservuokite maistà
■ Parodykite paveikslà 26-d, „Maistà galima atidòti atsargom, konser-

vuoti ar dÏiovinti ir vartoti, kai nòra ‰vieÏi˜ produkt˜“.

Ms˜ prana‰ai pra‰o mus konservuoti ir atidòti atsargom savo paãi˜
maisto produktus, jei tik tai leidÏia ∞statymai. Mes turime kaupti
maisto atsargas, nes gali ateiti metas, kai jo niekur kitur nebus galima
gauti. Uragano metu Hondure 1974 m. ruden∞ BaÏnyãios nariai dÏiau-
gòsi, kad buvo susidÏiovin´ ir sukaup´ savo maisto. Vos keletà mòne-
si˜ prie‰ uraganà misijos prezidentas ∞spòjo juos apie gresianãià
nelaim´. Jis pakvietò juos pradòti maisto atsarg˜ kaupimo programà.
Pupos, miltai, ryÏiai ir kitos prekòs, kurias jie atsidòjo, apsaugojo
‰ventuosius nuo bado (Ïr. Bruce Chapman, „Hurricane in Honduras“,
New Era, 1975 sausis, p. 30–31).

Konservuoti ir atidòti atsargom savo paãi˜ maisto produktus galime
‰ias bdais:
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1. Saugoti juos po Ïeme. ·is metodas tinka kai kuriems ‰akniavaisiams
ir Ïaliosioms lapinòms darÏovòms, jei ne per daug lyja ir geras dre-
naÏas.

2. DÏiovinti. Naudokite maisto dehidratori˜ arba, kai oras ‰iltas ir sau-
lòtas, vaisius ir darÏoves galima dÏiovinti saulòje. Saulòje dÏiovi-
namà maistà reikia saugoti nuo musi˜ ir kit˜ vabzdÏi˜, be to, lyjant
lietui reikia juos pridengti ar ∞ne‰ti ∞ vid˜.

3. Konservuoti. ·is metodas paprastas – bet pavojingas, jei neteisingai
atliekamas. Konservavimas yra geras bdas i‰saugoti maistà ir i‰lai-
kyti jo skon∞. (Reikiama ∞ranga gali dalintis kelios ‰eimos.) Taãiau
konservuodamos maistà  turime pasirpinti, kad indai nesuduÏt˜.

4. Sdymas (saugojimas ‰variame, sdytame vandenyje). Tai maÏai
i‰laid˜ reikalaujantis bdas vaisiams, darÏovòms ir mòsai saugoti.
Tam tereikia paprastos ∞rangos ar visai jos nereikia.

■ Aptarkite tradicinius maisto konservavimo bdus js˜ regione.
Aptarkite naujus bdus, kuri˜ seserys noròt˜ i‰mokti.

Sikite ir taisykite
■ Parodykite paveikslà 26-e, „Siuvimo, virimo ir nam˜ statymo ∞ran-

kiai“.

Mes turòtume i‰mokti siti ir taisyti savo drabuÏius. Kad btume pasi-
ruo‰usios nelaimòs metui, taip pat turime i‰mokti persiti senus dra-
buÏius. Gera mintis kaupti medÏiagas drabuÏiams siti, jei bus taip,
kad negalòsime j˜ ∞sigyti. Galime i‰mokti siti ne tik rbus, bet ir pata-
lyn´, lang˜ ir grind˜ uÏdangalus, rank‰luosãius, staltieses bei bald˜
uÏvalkalus ir uÏtiesalus. Taip pat galime i‰mokti austi, dygsniuoti,
megzti, siuvinòti ir kit˜ rankdarbi˜. Jie papuo‰ ms˜ drabuÏius ir
namus.

■ Kà galime siti ar gaminti savo namams?

Gaminkite ir statykite tai, kas reikalinga
Turòtume bti pasirengusios, kad stichinòs nelaimòs atveju galòtume
i‰sivirti ar pasi‰ildyti maistà, ap‰ildyti namus, i‰siplauti rbus, nusi-
prausti, tvarkyti aplinkà. Galima i‰mokti pasigaminti muilo i‰ namini˜
medÏiag˜. Ir, jei leidÏia ∞statymai, saugioje vietoje galime kaupti kurà.

I‰tikus nelaimei, mums taip pat gali tekti perstatyti savo namus, kluo-
nus ar galvij˜ aptvarus. Svarbu, kad ‰eimos nariai i‰mokt˜ dirbti su
mediena ir kitomis medÏiagomis bei naudoti ∞rankius. Tada jie galòs
pasigaminti ir susitaisyti nuosavyb´.
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26-d. Maistà galimà atidòti atsargai, konservuoti ar dÏiovinti ir vartoti, 
kai nòra ‰vieÏi˜ produkt˜.
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■ Ar savo kra‰te paÏ∞stame Ïmoni˜, kurie turi reikiam˜ ∞gdÏi˜? Kaip
mes ar ms˜ ‰eimos nariai galòt˜ ∞gyti ‰i˜ ∞gdÏi˜?

Remontuokite ir priÏiròkite savo nuosavyb´
Mes norime sutaupyti laiko ir pinig˜ bei tapti nepriklausomi nuo kit˜.
Tam turime i‰mokti remontuoti ir priÏiròkite savo nuosavyb´.

■ Kodòl svarbu laikyti savo daiktus gerai sutvarkytus?

Ugdykime ∞gdÏius, kuri˜ mums trksta
BaÏnyãia rekomenduoja vesti specialias pamokas ∞gdÏiams ugdyti.
Kai kurios i‰ ms˜ turime ∞gdÏi˜, kuri˜ galime i‰mokyti kitus. Jei
mums trksta koki˜ nors ∞gdÏi˜, turime ie‰koti Ïmoni˜, kurie gali
mus pamokyti. Galbt galime mokytis i‰ knyg˜ ar Ïurnal˜, nam˜
buities klasòse, i‰ valdÏios atstov˜ ar mokyklose.

■ Papra‰ykite, kad seserys papasakot˜, kà jos moka daryti, ir paragin-
kite, kad jos i‰mokyt˜ ‰i˜ ∞gdÏi˜ kitas seseris. Paai‰kinkite joms,
kur galima ∞gyti ‰i˜ bei kit˜ ∞gdÏi˜. Kaip galòtume paskatinti savo
vaikus ∞gyti nauding˜ ∞gdÏi˜?

Net Senojo Testamento laikais Vie‰pats skatino savo Ïmones patiems
i‰laikyti save ir bti nepriklausomus. Patarli˜ 31 apra‰yta gera nam˜
‰eimininkò, kuri naudoja savo ∞gdÏius, kad aprpint˜ savo nam˜ k∞:

„Ji parpina viln˜ bei lin˜ ir darbuojasi ∞gudusiomis rankomis.

… I‰ savo rank˜ uÏdarbio ji ∞veisia vynuogynà …

Ji ima ∞ rankas ratel∞, o jos pir‰tai stveriasi verpstòs.

Ji dosniai duoda varg‰ui ir i‰tiesia rankà elgetai.

Jai nereikia rpintis savo ‰eima, kai sninga, nes visi jos nami‰kiai ‰iltai
aprengti.

Ji atidÏiai priÏiri savo ‰eimos elges∞ ir niekada nevalgo dykaduonio
duonos.“ (eil. 13, 16, 19–21, 27.)

Apibendrinimas
Vie‰pats suplanavo, kad sunkumai ir i‰bandymai bus ms˜ Ïemi‰ko-
sios patirties dalis. Bet Jis yra gailestingas. Jis suteikò mums bd˜
i‰spr´sti ‰ias problemas. Per savo prana‰us Vie‰pats patarò mums
i‰mokti apsirpinti patiems. Jei klausysime ‰io patarimo, nesibaimin-
sime sunki˜ laik˜, nes bsime pasiruo‰usios. Vie‰pats pasakò: „Jeigu
js pasiruo‰´, nebijosite.“ (DS 38:30.)

Kvietimas
Nutarkite, koki˜ ∞gdÏi˜ turite ∞gyti js ir js˜ ‰eimos nariai. Nuo ‰ios
savaitòs pradòkite mokytis ir lavinti bent vienà i‰ j˜.
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26-e. Siuvimo, virimo ir nam˜ tvarkymo ∞rankiai.
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Mokytojos pasiruo‰imas
Prie‰ pravesdama ‰ià pamokà:

1. SuÏinokite, kur seserys galòt˜ i‰mokti nam˜ ruo‰os ∞gdÏi˜. Galbt
tai galima padaryti bendruomenòs klasòse ar papildomose klasòse
BaÏnyãioje, kur patyr´ Ïmonòs gali jas pamokyti.

2. Pasikalbòkite su valdÏios atstovais ar kitais patyrusiais Ïmonòmis ir
suÏinokite:

a. Kokie naminiai gyvuliai auginami js˜ kra‰te ir kuriuos lengviau-
sia auginti.

b. Kokie vaismedÏiai, vaiskrmiai bei vynuogòs gerai auga js˜
regione ir kokios prieÏiros jiems reikia.

c. Ar kur nors vyksta siuvimo pamokos. Jei ne, suraskite Ïmog˜,
kuris galòt˜ pamokyti klasòs nares siuvimo.

d. Ar vyksta pamokos ‰eimos nariams, kur jie galòt˜ i‰mokti gaminti
nam˜ kio reikmenis, baldus ir kitus reikalingiausius daiktus.
Jei ne, pabandykite surasti Ïmoni˜, kurie turi ‰i˜ ∞gdÏi˜ ir galòt˜
pamokyti j˜ kitus.

3. Paruo‰kite plakatà, kaip siloma ‰ioje pamokoje, ar uÏra‰ykite ‰ià
informacijà lentoje.

4. Papra‰ykite klasòs nares papasakoti js˜ parinktas istorijas, perskai-
tyti Ra‰t˜ i‰traukas ar citatas.
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·ios pamokos tikslas yra padòti mums atrasti, lavinti ir naudoti savo
asmeninius talentus ir sugebòjimus, duotus mums ms˜ Dangi‰kojo
Tòvo.

Kiekviena turi talent˜ ir sugebòjim˜
Prezidentas Spenseris V. Kimbolas sakò: „Dievas apdovanojo mus
talentais ir laiku, paslòptais sugebòjimais ir galimybòmis juos naudoti
bei ugdyti Jo tarnystòje. Todòl Jis daug tikisi i‰ ms˜, Jo privilegijuot˜
vaik˜.“ (The Miracle of Forgiveness [1969], p. 100.)

Jei kas nors paklaust˜, kokius talentus mes turime, kà atsakytume? Kai
kurie i‰ ms˜ gali manyti, jog j˜ neturi. Galbt mes nesame krybin-
gos meno srityse, nemokame dainuoti, ‰okti ar graÏiai kaligrafi‰kai
ra‰yti. Bet mes galime turòti sugebòjim˜, kuri˜ nelaikome talentais.
Galime turòti ypating˜ sugebòjim˜ organizuoti, bendrauti, sutaikyti
besivaidijanãius, mokyti kitus ar rpintis vaikais.

Viena paauglò Ela jautòsi nelaiminga, nes neturòjo toki˜ talent˜, kaip
jos vyresnòs seserys. Jai nebuvo, kaip joms, skiriamas dòmesys ar
pagyrimai. A‰arodama ji nuòjo pas savo tetà Sjuzan ir kkãiodama
pasakò: „A‰ niekam nepatinku. A‰ niekam tikusi.“

Teta Sjuzan nuramino Elà ir, minutòl´ pamàsãiusi, atsakò: „A‰
suprantu, kaip tu jautiesi, Ela. Turi bti sunku gyventi su dviem labai
populiariomis, talentingomis seserimis. Tai gali priversti jaustis visai
menkaverãiu.“ Po to teta Sjuzan pasakò: „Ela, ms˜ Dangi‰kasis Tòvas
labai rpestingai krò kiekvienà i‰ ms˜ asmeni‰kai. Nebandyk bti
tokia, kaip kas nors kitas. Jauskis dòkinga uÏ savo paãios talentus ir
dovanas, ir stenkis i‰ vis˜ jòg˜ juos lavinti.“

Teta Sjuzan paai‰kino, kad dòl savo sugebòjim˜ gerai tvarkytis su vai-
kais Ela yra tiesiog ideali auklò. Ji t´sò:

„A‰ girdòjau tavo mamà sakant … kad tu visada gerai ir noriai atlieki
savo darbà ir labai stengiesi padaryti savo namus geresnius.
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Ar tu kada nors pastebòjai, Ela, kad kai kas nors serga, tu Ïinai, kà
btent reikia daryti, kad suteiktum didÏiausià paguodà? [Kai a‰ sir-
gau], tai tu skyrei man laiko ir padòjai sutvarkyti reikalus, pamerkei
‰vieÏi˜ gòli˜ prie mano lovos ir linksmindavai mane savo apsilan-
kym˜ metu. Tu turi puik˜ protà, Ela… Tu mògsti mokyklà ir tau taip
gerai ten sekasi… Tu turi daug dovan˜ ir talent˜, kurie daro tave ypa-
tingà tokià, kokia esi.“ Po to teta Sjuzan paklausò Elos, ar ‰i Ïino, jog
„nòra ir niekada nebuvo dviej˜ vienod˜ deimant˜…“ Ji paai‰kino:
„Tai viena i‰ prieÏasãi˜, kodòl i‰ vis˜ pasaulio daikt˜ deimantas… turi
didÏiausià vert´. Nòra dviej˜ vienod˜ deimant˜, bet jie visi yra brang-
akmeniai. Niekad nepamir‰k, kad tu esi brangakmenis, Ela.“ (Îr. Daryl
V. Hoole and Donette V. Ockey, „With Sugar’n Spice“. [1966], p. 19–21.)

Ms˜ talentai ir sugebòjimai yra ms˜ Dangi‰kojo Tòvo dovanos.
Kiekvienas asmuo yra apdovanotas keliomis i‰ t˜ dovan˜.

Ms˜ talent˜ atskleidimas ir lavinimas
Btina atrasti ir lavinti savo talentus. Apa‰talas Paulius sakò: „Nepa-
mir‰k tavyje esanãios malonòs dovanos.“ (1 Timotiejui 4:14.) Bet talent˜
suradimas ir tobulinimas reikalauja pastang˜.

■ Kaip galime atskleisti savo talentus?

Ie‰kodamos ir bandydamos atrasti savo asmeninius talentus, mes turò-
tume melsti ms˜ Dangi‰kojo Tòvo vadovavimo. Galime pra‰yti speci-
ali˜ palaiminim˜, kurie padòt˜ mums juos atpaÏinti. Jei gavome
BaÏnyãios pa‰aukimus, galbt tuomet buvo paminòtas kuris nors
ms˜ talentas arba jis buvo paminòtas tuomet, kai buvome atleistos
i‰ pa‰aukim˜. Mes galime sav´s paklausti: „Kokios mano savybòs
padòjo man pravesti pamokà, pasakyti kalbà, atlikti komiteto ∞galio-
jimà ar padòti paruo‰ti vakaròl∞?“ Turòtume stebòti gyvenimus t˜,
kuriais Ïavimòs. Tada galime paie‰koti savyje t˜ ger˜j˜ savybi˜, net jei
jos ne tokios ry‰kios. Gimdytojai ir kiti artimieji, draugai ir mokytojai
daÏnai gali padòti mums atrasti ir lavinti savo talentus.

Kur yra ∞steigti BaÏnyãios kuolai, verti nariai gali gauti kuolo patriar-
cho palaiminimà. Ypatingos dovanos ir talentai daÏnai atskleidÏiami
patriarcho palaiminime. Mes galime juo vadovautis, ie‰kodamos ir
lavindamos savo talentus. Prezidentas Spenseris V. Kimbolas sakò:
„Mes visi labai tikimòs, kad kiekvienam asmeniui, taip pat ir vyres-
niems jaunuoliams, bus duota galimybò gauti patriarcho palaiminimà.“
(Îr. Conference Report, 1977 spalis, p. 4; arba Ensign, 1977 lapkritis,
p. 4.)

Sesuo Nensò Seljestad i‰ Homero Aliaskoje papasakojo, kaip ji atrado
savo talentus. Savo vyro ji papra‰ò specialaus palaiminimo. Palaimi-
nimo metu jis buvo ∞kvòptas jai pasakyti, kad jei ji tuoj pat nepradòs
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lavinti savo talent˜, jie bus atimti i‰ jos ir atiduoti kam nors kitam. Ji
pasakò:

„A‰ buvau sukròsta, i‰sigandusi ir nusiÏeminusi.

Tai privertò mane susimàstyti… Negalòjau matyti savyje jokio ai‰kaus
talento. Kaip a‰ galòjau lavinti kaÏkà, ko negalòjau atpaÏinti? KaÏkur
mano viduje turòjo bti palaidotas neÏinom˜, nepaliest˜, nenaudo-
jam˜ dovan˜ ‰altinis…

Kaip atsivertusioji, a‰ matau talentingus Ïmones, kurie visà gyvenimà
priklausò BaÏnyãiai, met˜ metais stengdamiesi lavinti savo dainavimo,
ra‰ymo ir kalbòjimo talentus. A‰ nò vieno i‰ j˜ neturòjau.

Staiga supratau: a‰ galiu dirbti tai, kas man patinka ir yra ∞domu,
ir taip po truput∞ atskleisti ir panaudoti savo talentus.

Per meditacijà ir maldà a‰ pamaãiau, kad mano tro‰kimai ir interesai
yra:

Îmonòs: A‰ nusprendÏiau ∞gyvendinti savo gerus ketinimus, daryti
kitus laimingus, kuriuos daÏnai turòdavau, bet retai ∞gyvendindavau.
Pradòjau i‰kepdama pyragà maÏam berniukui, kurio mama buvo i‰vy-
kusi.

Muzika: A‰ nemoku skaityti nat˜ ar groti kokiu nors instrumentu, bet
myliu muzikà. Susisiekiau su seserimi, kuri turòjo muzikin∞ talentà,
ir pasakiau: „A‰ noròãiau dainuoti su tavimi duete.“

Drama: A‰ pasisiliau bti atsakinga uÏ „dramos vakarà“, kur turòjo
bti renkamos aukos ms˜ skyriaus jaunimo kelionei ∞ ‰ventyklà.

Ra‰ymas: Kartais a‰ jauãiu stiprius jausmus, kai esu sujaudinta kit˜
ÏodÏi˜ ar poelgi˜. NusprendÏiau, patyrusi tokius jausmus, uÏra‰yti
juos, ir nusi˜sti mane sujaudinusiam asmeniui…

A‰ niekada nebsiu ∞Ïymi. … Bet tuo, kas yra mano, a‰ galiu dalintis
su savo brangiausiais – savo ‰eima, ms˜ skyriaus nariais ir kaimy-
nais. Galbt maÏi, bet ugdytini, brangs ir Dievo duoti yra mano
paãios talentai.“ („I Dug Up My Talents“, Ensign, 1976 kovas, p. 31.)

I‰ pradÏi˜ ms˜ talentai gali bti maÏi. Bet pasistengus jie gali augti.
Vieno talento lavinimas daÏnai padeda lavinti ir kitus. Specialus ruo‰i-
mas ar mokymas padeda mums ugdyti daug ∞gdÏi˜. Ypating˜ prob-
lem˜ ir sunkum˜ sprendimas taip pat gali padòti mums i‰siugdyti
nauj˜ sugebòjim˜. Kaip Pastar˜j˜ Dien˜ ·vent˜j˜ Jòzaus Kristaus BaÏ-
nyãios naròs, mes gauname daug prog˜ surasti ir lavinti naujus talen-
tus, priimdamos pa‰aukimus tarnauti. Daugelis i‰ ms˜ yra pa‰auktos
ne dòl to, kà mes mokame daryti, bet dòl to, kokios galime bti.
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Vyresnysis Franklinas D. Riãardsas sakò: „DaÏnai asmenys, papra‰yti
priimti pareigas BaÏnyãioje, yra link´ sakyti: „O, a‰ negaliu to daryti.
A‰ neturiu tokios patirties ar i‰silavinimo, kaip kas nors kitas, kuris
galòt˜ tarnauti.“ Bet su tikòjimo, studij˜, darbo ir maldos pagalba Vie‰-
pats padarys mums ∞manomus tuos darbus, kurie atrodo ne∞manomi.“
(Îr. Conference Report, Sao Paulo Area Conference, 1977, p. 23.)

Sesuo Marija Tereza P. de Paredes, buvusio Meksiko Verakruzo misijos
prezidento Ïmona, paliudijo: „Kai moteris yra aktyvi BaÏnyãioje, ji i‰la-
vina stebinanãius talentus, kuri˜ pati neÏinojo turinti. Studijuodama
Evangelijà ir taikydama teisingus principus savo kasdieniniame gyve-
nime, ji tampa geresne moterimi, kuri geriau sugeba tvarkytis namuose
bei padòti savo ‰eimai ir bendruomenei.“ (Cituojama Kerol Larsen,
„The Gospel Counterculture“, Ensign, 1977 kovas, p. 23.)

Prezidentas Brigamas Jangas sakò: „Kiekvienas pasiekimas, kiekviena
i‰lavinta malonò, kiekvienas naudingas matematikos, muzikos bei vis˜
moksl˜ ir men˜ pasiekimas priklauso ‰ventiesiems.“ (Discourses of
Brigham Young, rink. John A. Widtsoe [1954], p. 252.)

Prezidentas Spenseris V. Kimbolas laukò dienos, kada BaÏnyãios nariai
bus didÏiausi menininkai ir meistrai. Jis kvietò mus i‰siskirti savo
talentais ir sugebòjimais. Jis ∞spòjo mus nepasitenkinti „gerai“, bet
siekti „puikiai“. Jis priminò mums, kad tie, kurie lavina savo talentus
su ·ventosios Dvasios pagalba, gali pasiekti nepaprast˜ rezultat˜ (Ïr.
„The Gospel Vision of Arts“, Ensign, 1977 liepa, p. 3).

■ Parodykite paveikslus 27-a, „Moteris audÏia“ ir 27-b, „Moteris
mokosi groti gitara“.

Naudokitòs talentais arba juos prarasite
Vie‰pats tikisi, kad surad´ ir i‰ugd´ savo talentus, mes jais naudosi-
mòs. Jei j˜ nenaudosime, prarasime juos. Vie‰pats ∞spòjo:

„Bet kai kuriais a‰ nesu labai patenkintas, nes jie neatveria savo burn˜,
bet slepia talentà, kur∞ jiems daviau, bijodami Ïmoni˜. Vargas tokiems,
nes mano pyktis uÏsidegò prie‰ juos.

Ir taip bus, kad jeigu jie nebus man i‰tikimesni, bus atimta netgi tai,
kà jie turi.“ (DS 60:2–3.)

Vyresnysis Riãardas L. Evansas papasakojo apie motinà, kuri buvo
susirpinusi dòl to, kà jos duktò daro, tiksliau, ko nedaro, su savo
talentais ir galimybòmis. Mama vienà dienà pasakò: „A‰ daviau tau
gyvenimà. Dabar tu kà nors daryk su juo!“ Vyresnysis Evansas tada
pasakò: „Mes galòtume ∞sivaizduoti ms˜ vis˜ Tòvà, sakant∞ maÏdaug
tà pat∞: „A‰ daviau jums gyvenimà. Dabar js kà nors darykite su juo.
I‰spauskite i‰ jo viskà, kà tik galite. A‰ daviau jums laikà, protà, geràjà
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Ïem´ ir viskà, kà ji silo, – tad i‰naudokite tai.“ (Îr. Conference Report,
1970 spalis, p. 86–87; arba Improvement Era, 1970 gruodis, p. 88.)

Ne taip svarbu, kiek talent˜ turime, o kaip mes juos panaudojame.
Vie‰pats pasakò: „Nes i‰ to, kuriam daug duota, daug ir reikalaujama.“
(DS 82:3.)

Laimò, kylanti dòl teisaus talent˜ panaudojimo
Vie‰pats pasakò:

„Uoliai siekite geriausi˜ dovan˜, visada prisimindami, kuriam tikslui
jos duodamos;

nes i‰ ties˜ a‰ sakau jums, kad jos duodamos … kad gaut˜ naudà visi,
… kurie man´s pra‰o, … ne dòl Ïenklo, kad tai i‰eikvot˜ savo geidu-
liams.“ (Îr. DS 46:8–9.)

Talentai ir sugebòjimai turòt˜ padòti kitiems, kaip ir mums paãioms.
Mes parodome savo dòkingumà Dangi‰kajam Tòvui uÏ savo talentus,
jei naudojame juos pamokyti, pakylòti ir paremti kitus. Turòtume nau-
doti juos mokyti vaikus ir jaunimà bei ∞kvòpti juos didesnòms pastan-
goms. Ms˜ ‰eimos laiminamos, kai naudojame savo sugebòjimus
namuose. I‰mokusios siti, virti ir palaikyti tvarkà namuose, galime
padaryti savo gyvenimus graÏesnius ir nu‰viesti kit˜ darbà. I‰siug-
dÏiusios gerà ir mielà bdà, mes atne‰ime ∞ namus ramyb´ ir harmo-
nijà. Mes galime panaudoti savo talentus, kad palaimintume savo
kaimynus. Mes galime suteikti dÏiaugsmo draugams, padòdamos
tiems, kam to reikia.

Nelaimei, kai kurie Ïmonòs atranda talentà, gerai j∞ i‰lavina, bet naudoja
j∞ tokiais bdais, kurie nepadeda kitiems. Tiesà sakant, kai kurie savo
talentus naudoja neteisumui plòsti. Îmogus, turintis gerà balsà, gali
naudoti j∞ nepadorioms dainoms dainuoti. Îmogus, galintis ra‰yti ∞kve-
pianãius eilòra‰ãius, gali blogam panaudoti tà talentà, kurdamas porno-
grafin´ literatrà. Talentingas kalbòtojas ar mokytojas gali nuvesti kitus
∞ nuodòm´. „Talento be reputacijos labiau reikt˜ bijoti, nei j∞ gerbti“
(Richard L. Evans, Thoughts … for One Hundred Days [1966], p. 208).

·ioje pamokoje suÏinojome apie seser∞ Seljestad, kuri atrado ir i‰ugdò
keletà nauj˜ talent˜. Sesers Seljestad skyriaus prezidentas papra‰ò jos
bti skyriaus ry‰i˜ su visuomene vadove. Tai suteikò jai galimyb´ nau-
doti naujai surastus talentus. Ji kreipòsi ∞ vietinio laikra‰ãio redakcijà su
pasilymu dòl religinòs skilties spausdinimo miesto savaitiniame laik-
ra‰tyje. Tai davò jai galimyb´ susitikti ir dirbti su kit˜ baÏnyãi˜ vado-
vais. ·ios skilties dòka, sakò ji, „a‰ galòjau i‰sklaidyti daugel∞ mit˜ apie
BaÏnyãià ir galòjau padovanoti Mormono Knygas“ (Ïr. „Calling Inspires
New Talent“, Church News, 1978 vasario 4, p. 14).
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Vyresnysis Boidas K. Pakeris ‰itaip kvietò: „Tad eikite, tie, kurie esate
gabs, puoselòkite savo dovanà. Ugdykite jà kokiame nors mene ir
kiekviename vertame jo pavyzdyje. Jei turite sugebòjim˜ ir tro‰kimà,
siekite karjeros ar naudokite savo talentà pa‰aliniam darbui, ar puose-
lòkite j∞ kaip hob∞. Bet visais atvejais palaiminkite tuo kitus. Nustaty-
kite meistri‰kumo standartà… Niekad nei‰reik‰kite savo dovanos
negarbingu bdu.“ („The Arts and the Spirit of the Lord“, Speeches of
the Year, 1976 [1977], p. 280.)

Apibendrinimas
Mes visos palaimintos talentais bei galimybòmis juos lavinti. Ms˜
Dangi‰kasis Tòvas tikisi, kad naudosime savo talentus kit˜, kaip ir
savo paãi˜, labui. Su aplinkiniais mes galime patirti daug dÏiaugsmo,
jei naudosime savo sugebòjimus teisiems tikslams. Jei dorai juos nau-
dosime, jie vystysis, ir atsivers naujos progos bei galimybòs. Svarbu
prisiminti, kad ms˜ talentai yra Dievo dovanos, ir mes esame atsakin-
gos uÏ tai, kà su jais darome.

Kvietimas
I‰tirkite savo interesus, kad surastumòte naujà talentà, o tada pradòkite
j∞ ugdyti. Raginkite savo ‰eimos narius atrasti ir ugdyti savo talentus.

Papildoma Ra‰t˜ i‰trauka
■ Mato 25:14–30 (palyginimas apie talentus).

Mokytojos pasiruo‰imas
Prie‰ pravesdama ‰ià pamokà:

1. Studijuokite Evangelijos princip˜ 34 skyri˜ „Ms˜ talent˜ lavinimas“.

2. Papra‰ykite klasòs nares papasakoti js˜ parinktas istorijas, perskai-
tyti Ra‰t˜ i‰traukas ar citatas.
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·ios pamokos tikslas yra ∞kvòpti mus surasti ir lavinti ∞sidarbinimo
∞gdÏius.

Kartais moterys turi ∞sidarbinti
Labai daÏnai ‰eimà aprpina dirbantis tòvas ar vyras. Taãiau ne visada
taip bna. Moterys taip pat turi bti pasiruo‰usios aprpinti ‰eimà.
Daug moter˜ dirba, kad i‰laikyt˜ save, o kitos turi dirbti, kad i‰laikyt˜
save ir savo ‰eimas.

■ Dòl koki˜ prieÏasãi˜ moteriai gali tekti ∞sidarbinti? Atsakymus uÏra-
‰ykite lentoje ir juos aptarkite. Nepamir‰kite toki˜ minãi˜:

Jos vyras ar tòvas yra mir´s.
Jos vyras ar tòvas nepajògia dirbti dòl ligos ar nelaimingo atsitikimo.
Ji yra netekòjusi ir turi i‰laikyti save.
Vieno Ïmogaus pajamos nepatenkina svarbiausi˜ ‰eimos poreiki˜.
Dòl netikòtos ligos ar kitos nelaimòs prireikia didesni˜ pajam˜.

Moterys turòt˜ pasiruo‰ti ∞sidarbinimui
Moterys turi bti pasiruo‰usios ir bti nam˜ ‰eimininkòs, ir uÏsidirbti
pragyvenimui.

„Netekòjusi moteris visada laimingesnò, jei ji turi profesijà, kurios dòka
ji gali tarnauti visuomenei ir bti finansi‰kai nepriklausoma… Bet kuri
i‰tekòjusi moteris netikòtai gali likti na‰le. Nuosavybò gali pranykti
taip pat lengvai, kaip ir mirti vyras. Taigi kiekvienai moteriai gali pri-
reikti dirbti savo pragyvenimui ir padòti i‰laikyti vaikus. Jei ji buvo
paruo‰ta gyvenimo pareigoms ir nenumatytiems atvejams, ji bus daug
laimingesnò ir jausis Ïymiai saugesnò“ (Camilla Kimball, „A Woman’s
Preparation“, Ensign, 1977 kovas, p. 59).

Motinoms patariama pirmiausia rpintis vaik˜ auginimu, ypaã kai jie
maÏi. Bet jos turòt˜ bti pasirengusios uÏsidirbti pragyvenimui kur
nors dirbdamos. Prie‰ ∞sidarbindama ne namuose, kad aprpint˜
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‰eimà, maÏ˜ vaik˜ motina turi ∞sitikinti, kad tai tikrai reikalinga. Ji turi
∞sitikinti, ar negalima be to apsieiti rpestingiau tvarkant biudÏetà bei
pasigaminant reikalingiausius produktus namuose. Ji turòt˜ bandyti
rasti i‰eit∞, kad galòt˜ likti namie su vaikais.

„MaÏ˜ vaik˜ motinos turòt˜ pirmiausia atsiduoti bendravimui su vai-
kais ir j˜ mokymui bei ‰eimos prieÏirai, o ne stengtis ∞sidarbinti kur
kitur, i‰skyrus tuos atvejus, kai ‰eimos poreiki˜ ne∞manoma patenkinti
jokiu kitu bdu“ (Pirmosios Prezidentros lai‰kas Nilui Maksvelui
(Neal A. Maxwell) ir Dalinui H. Ouksui; cituoja Dalinas Ouksas,
„Insigts“ Ensign, 1975 kovas, p. 56).

■ Parodykite paveikslà 28-a, „Moteris padeda savo vyrui invalidui“.

Motinai, kuriai netikòtai tenka eiti uÏdirbti ‰eimos pragyvenimui bei
tuo paãiu metu atlikti savo pareigas namie, labai prireikia i‰silavinimo.
Jeigu ji buvo pasiruo‰usi i‰ anksto, ji turòs geresnes galimybes ir galòs
greiãiau ∞sidarbinti.

Mums nereikia laukti, kad valdÏia ar socialinio aprpinimo agentros
pasirpint˜ mumis, jei galime dirbti. Vyskupas Viktoras L. Braunas
sakò:

„Pa‰alpa ar ko nors gavimas uÏ dykà skatina tinginyst´ bei priklauso-
myb´ ir griauna savigarbà.

Vie‰paties kelias yra sukurtas taip, kad padòt˜ mums visiems paten-
kinti savo paãi˜ poreikius.“ („The Church and the Family in Welfare
Services“, Ensign, 1976 geguÏò, p. 110.)

Kaip pasiruo‰ti ∞sidarbinimui
■ Aptarkite ‰iuos bdus, kuriais moterys gali pasiruo‰ti ∞sidarbinimui.

Paskatinkite klasòs nares silyti savo idòjas.

Netekòjusios moterys ir merginos gali:

1. Nuspr´sti siekti karjeros ir gauti reikalingà i‰silavinimà bei pasiruo-
‰imà.

2. Lankyti dienines ar vakarines paskaitas, kad pasiruo‰t˜ ∞sidarbini-
mui.

3. Bandyti ∞sidarbinti, kad ∞gyt˜ ∞gdÏi˜ ir patirties.

4. Stengtis gauti i‰silavinimà, reikalingà pasiruo‰ti Ïmonos ir motinos
pareigoms.

5. Atlikti savanori‰kà darbà ligoninòse, visuomeninòse agentrose,
mokyklose ir t.t.

6. Øgyti ∞gdÏi˜, kurie padòs uÏsidirbti pinig˜ namuose.
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■ Ar js˜ kra‰te yra galimybò ∞sidarbinti ne visu etatu? Ar vyksta kur-
sai, kurie galòt˜ pagerinti js˜ i‰silavinimà?

I‰tekòjusi moteris, kuriai ‰iuo metu nereikia dirbti, gali:

1. Lankyti kursus, kurie padòs pasirengti ∞sidarbinimui.

2. Dòl ∞sidarbinimo ∞gdÏi˜ ir galimybi˜ pasitarti s˜ apylinkòs mokyk-
lomis ir tarnybomis.

3. Savanori‰kai dirbti, siekiant ugdyti darbinius ∞gdÏius.

Be abejo, nò vienas i‰ ‰i˜ uÏsiòmim˜ neturòt˜ trukdyti motinai tenkinti
‰eimos poreikius. Prie‰ingai, ji turòt˜ stengtis tapti dar geresne motina
ir nam˜ ‰eimininke. PavyzdÏiui, ji galòt˜ lankyti finans˜ vadybos kur-
sus, kurie padòt˜ jai geriau tvarkyti ‰eimos biudÏetà.

■ Kaip dar js galite pasiruo‰ti ∞sidarbinimui?

Viena sesuo Centrinòje Amerikoje liko na‰le, kai jos maÏiausiam vaikui
nebuvo nò met˜. I‰ pradÏi˜ ji jautòsi bejògi‰kai viena. Jai reikòjo i‰lai-
kyti tris maÏus vaikus, ir ji suprato, jog teks ∞gyti koki˜ nors darbini˜
∞gdÏi˜. Ji ∞sira‰ò ∞ siuvinòjimo bei siuvimo kursus, kad galòt˜ dirbti
namuose ir bti su savo vaikais. Ji taip patobulino savo ∞gdÏius, kad
vòliau jos papra‰ò vesti valstybinius kursus. Jos pastang˜ ir i‰mintingo
pinig˜ naudojimo dòka jos trys vaikai galòjo lankyti geras mokyklas.
Jie visi tapo mokytojais. ·i sesuo yra viena i‰ daugelio moter˜, kurios
sugebòjo i‰ugdyti savo talentus ir paversti juos darbiniais ∞gdÏiais.

Kai bandome atrasti darbui naudingus ∞gdÏius, mes turime nuspr´sti,
kà mums labai patinka daryti. Jei ∞manoma, turòtume pasirinkti tai, kas
mus domina. Tada turime suÏinoti apie tai viskà, kà galime. Pavyz-
dÏiui, jei nutariame gaminti kà nors namuose, turime bandyti tol, kol
rasime daiktà, kuriuo lengva prekiauti ir kuris atne‰a gerà pelnà.
Galime parodyti savo rankdarbius draugams, kaimynams ir giminai-
ãiams. Galime i‰statyti juos apygardos mugòse bei prekybos punk-
tuose.

Mes visada turime melsti pagalbos, kai reikia priimti sprendimà.
Turime pra‰yti savo Dangi‰kàj∞ Tòvà vesti mus, kai ie‰kome bd˜ pasi-
ruo‰imui.

„UÏuot lauk´, kà Vie‰pats padarys dòl ms˜, mes paklauskime sav´s,
kà galime patys padaryti dòl sav´s“ (Discourses of Brigham Young, rink.
John A. Widtsoe [1954], p. 293).
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28 pamoka

215

Kaip uÏsidirbti pinig˜ namuose
■ Parodykite paveikslus 28-b, „Moteris uÏdirba pinig˜ namuose, kirp-

dama plaukus“; ir 28-c, „Namie kepti produktai gali bti pardavinò-
jami“.

Daugybò moter˜ i‰moko panaudoti savo talentus ir interesus, kad
uÏsidirbt˜ pinig˜ namuose. Tai ypaã naudinga, kai maÏ˜ vaik˜ motina
turi dirbti. âia i‰vardinta keletas bd˜, kuriais moterys uÏsidirba
pinig˜ namuose:

1. Siuvimas: vaik˜ rbai, drapiruotòs, vestuviniai moteri‰ki drabu-
Ïiai, uniformos, nam˜ kio daiktai, i‰kam‰os, lòlòs ar lòli˜ drabu-
Ïiai.

2. Siuvinòjimas, mezgimas, skiautiniai, nòrimas va‰eliu, siuvinòjimas
kilpelòmis, puok‰ãi˜ paruo‰imas ar komponavimas, papuo‰al˜
gaminimas, sidabrakalystò ar girliand˜ gaminimas.

3. Tort˜ puo‰imas, pyragaiãi˜, vestuvini˜ pyrag˜, duonos ir sausai-
ni˜ kepimas, saldaini˜ ar pyrag˜ gaminimas, piet˜ mokyklai paka-
vimas.

4. Vaik˜ prieÏira namuose ar vaik˜ darÏelio ∞steigimas namuose.

5. Sodininkystò ir produkt˜ pardavimas: ‰vieÏi namuose uÏauginti
produktai visada turi paklausà ir juos lengva parduoti. Kai kurios
moterys, gyvenanãios kaime, gamina uogienes ir dÏemus i‰ vieti-
ni˜ vaisi˜. Jos parduoda juos kioskuose ar parduotuvòse.

6. Muzikos, ‰oki˜ ar men˜ mokymas.

7. Rpinimasis pagyvenusiais.

8. Privaãios pamokos.

9. Straipsni˜ laikra‰ãiui ra‰ymas.

10. Spausdinimas ar buhalterija.

11. Prekyba telefonu.

12. Darbas but˜ nuomos agentu.

13. Kambario nuoma su maitinimu savo namuose.

14. Vaik˜ su negalia slaugymas.

15. Gyvn˜ prieÏira.

16. Plauk˜ kirpimas ir ‰ukavimas.

Mes turòtume suprasti ir paklusti visiems teisiniams reikalavimams
uÏdarbiavimui namuose, ∞sigydamos reikalingas licencijas.
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■ Kaip dar mes galime uÏsidirbti pinig˜ namuose?

■ Kodòl yra i‰mintinga ugdyti savo talentus, net jei mums niekada
nereikòs dirbti ne namuose?

Apibendrinimas
Mums buvo liepta pasirpinti savimi. ·ventieji Ra‰tai liepia mums
netinginiauti (Ïr. DS 42:42). BaÏnyãios vadovai daug kart˜ ragino mus
pasirpinti savo paãi˜ poreikiais.

■ Kodòl svarbu pasirpinti savo paãi˜ poreikiais? Kodòl mes neturò-
tume tikòtis, kad kas nors kitas tai padarys?

Mes visos turòtume ruo‰tis aprpinti save ir savo ‰eimas. Turime pra-
dòti ugdyti savo talentus kuo anksãiau. Turime bti tinkamai pasiren-
gusios uÏsidirbti pragyvenimui, jei to prireikt˜. Turime surasti bd˜,
kaip uÏsidirbti pinig˜ naudodamos savo talentus, kad patenkintume
savo poreikius ir btume saugios.

Jei mums reikia dirbti, turime surinkti informacijà apie ∞sidarbinimo
galimybes, ∞gyti reikalingà pasiruo‰imà ir patirt∞ bei melstis priimda-
mos sprendimus.

Prezidentas Marionas G. Romnis pasakò, kad visi mes turime dirbti
savo i‰sigelbòjimui tiek laikinuose, tiek ir dvasiniuose dalykuose. Jis
pabròÏò kad vargstantys „gali bti i‰auk‰tinti tik tada, kai jie savo
paãi˜ darbu ir taupumu gali ∞gyti nepriklausomyb´ ir savigarbà“
(„In Mine Own Way“, Ensign, 1976 lapkritis, p. 125).

Kvietimas
Sura‰ykite talentus ir ∞gdÏius, kurie gali padòti aprpinti js˜ ‰eimà.
Pasirinkite nors vienà ir pabandykite j∞ patobulinti. Pradòkite ugdyti
‰∞ ∞gd∞ realiose situacijose, pamokose ar dirbdama savanore.

Mokytojos pasiruo‰imas
Prie‰ pravesdama ‰ià pamokà:

1. Pakartokite 27 pamokà „Ms˜ talent˜ lavinimas“.

2. (Neprivaloma) Surinkite keletà dirbini˜, padaryt˜ js˜ apylinkòs
moter˜, ir parodykite juos klasòje.

3. Papra‰ykite klasòs nares papasakoti  js˜ parinktas istorijas, per-
skaityti Ra‰t˜ i‰traukas ar citatas.
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·ios pamokos tikslas yra padòti mums mokyti ‰eimos narius gerbti
darbà ir jausti atsakomyb´ uÏ savo ‰eimà.

Darbo privilegija
„Laikra‰tis i‰spausdino interviu su pensininku piemeniu, kurio (kaip
uÏra‰yta) amÏius 165 metai. Jo vardas ·iralis Mislimovas. Jis gimò ir visà
gyvenimà gyveno Kaukazo kalnuose … tarp Juodosios ir Kaspijos jr˜…

Mislimovas vis dar kerta malkas. „A‰ ∞sitikin´s, kad tinginys negali
ilgai gyventi“, – pasakò jis pa‰nekovui.

Straipsnyje sakoma, kad senasis Ïmogus vis dar apkasa vaismedÏius
sode, kur∞ jam per savo gyvenimà teko i‰ naujo sodinti keletà kart˜.

„Nuolatinis darbas, kaln˜ oras ir nuosaikus maitinimasis padòjo man
pasiekti tok∞ ilgà amÏi˜“,– pasakò Mislimovas, kuris nei rko, nei
geria“ (citata i‰ Wendell J. Ashton, „The Sweetness of Sweat“, Ensign,
1971 liepa, p. 35).

Nors dauguma ms˜ nesulauksime 165 met˜, turime vertinti darbà uÏ
tuos laikinus ir dvasinius palaiminimus, kuriuos jis teikia. Prezidentas
Deividas O. Makòjus sakò: „Supraskime, kad privilegija dirbti yra
dovana, kad galia dirbti yra palaiminimas, kad meilò darbui yra sòkmò.“
(Cituojama Franklin D. Richards „The Gospel of Work“, Improvement Era,
1969 gruodis, p. 101.)

Geriausias bdas ∞veikti nuobodul∞ ir nusivylimà yra tikslingas darbas,
kuris teikia teigiamà rezultatà. Tvor˜ daÏymas, darÏo purenimas ir
griovio kasimas yra fizinio darbo formos. Mokymasis mokykloje taip
pat darbas, lygiai kaip ir rpinimasis kitais.

■ Kokias dar Ïinote darbo r‰is?

Vaik˜ mokymas sunkiai dirbti
Svarbu, kad vaikai kuo anksãiau i‰mokt˜ ger˜ darbo ∞proãi˜ bei tei-
singo poÏirio ∞ j∞. Tie ∞proãiai tikriausiai i‰liks ir vòliau. Tie ∞proãiai
padòs nugyventi naudingà, vaisingà, o ne ting˜ bei tu‰ãià gyvenimà.
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■ Kodòl vaikai turi i‰mokti ger˜ darbo ∞proãi˜ bei teisingo poÏirio ∞ j∞?

Vyskupas Vonas J. Fiderstounas papasakojo istorijà apie moter∞, kuri
mokò berniukà dirbti:

„Aristokratò dama kartà pasamdò trylikamet∞ berniukà priÏiròti jos
kiemà ir sodà. Po pirmosios savaitòs ji paai‰kino jam: „Yra tiek pat bd˜
nupjauti pievelei, kiek ir Ïmoni˜, ir jie gali bti vertinami nuo vieno
cento iki penki˜ doleri˜. Sakykime, kad tai, kà tu ‰iandien padarei, yra
trij˜ doleri˜ vertòs darbas… Penki˜ doleri˜ vertòs pievelò yra – na, tai
ne∞manoma, taigi mes pamir‰kime apie tai.“

Ji leido berniukui paãiam ∞vertinti savo darbà ir spr´sti, kiek jam turi
bti uÏ tai uÏmokòta. UÏ pirmosios savaitòs darbà ji mokòjo jam du
dolerius. Berniukas buvo pasiryÏ´s kità savait´ uÏsidirbti keturis dole-
rius, bet nenudirbo netgi trij˜ doleri˜ vertòs darbo. Jis rpestingai
dirbo ir ie‰kojo bd˜, kaip kiemà padaryti graÏesn∞, bet per keletà
savaiãi˜ negalòjo vir‰yti trij˜ su puse dolerio vertòs darbo. Galiausiai
jis nusprendò, kad bandys uÏsidirbti penkis dolerius vietoj keturi˜. Jis
apgalvojo visus bdus, kurie pagraÏint˜ kiemà. Berniukas labai sun-
kiai dirbo i‰tisà dienà, retkarãiais padarydamas trumpas pertraukòles.
Jis uÏtruko ilgiau nei bet kada anksãiau, bet kai uÏbaigò, su pasitenki-
nimu pamatò, kad atliko darbà, kuris buvo vertas penki˜ doleri˜.

Rpestingai patikrinusi kiemà, ledi nusprendò, kad ‰is berniukas atliko
ne∞manoma. Ji pagyrò j∞ ir mielai uÏmokòjo jam penkis dolerius,
kuriuos jis uÏdirbo.

Po daugelio met˜, jau bdamas suaug´s vyras, jis prisiminò, koks svar-
bus jam buvo ‰is patyrimas: „Nuo to karto prie‰ kokius 25 metus, kai
pasijutau priòj´s liepto galà, staiga, kartu su tuo ÏodÏiu „ne∞manoma“,
patyriau netikòtà pakilimà, ‰uol∞ savo viduje, ir Ïinojau, kad vienintelis
∞manomas kelias eina per pat∞ ne∞manomo vidur∞.“ (Îr. Konferencijos
prane‰imas, 1973 spalis, p. 98; arba Ensign, 1974 sausis, p. 84–86;
cituota i‰ Richard Thurman, „The Countess and the Impossible“,
Reader’s Digest, 1958 birÏelis.)

Vaikai daÏnai jauãia, kad padaryti viskà, kà gali, yra ne∞manoma. Bet,
kaip iliustruoja ‰i istorija, mes galime paskatinti juos dirbti ‰iek tiek
geriau nei anksãiau. Mes taip pat turime girti juos uÏ gerai atliktà
darbà ir paÏangà. Tada jie nenusivils.

■ Kaip mes galime paskatinti ir padràsinti savo vaikus gerai pasirodyti
mokykloje? Papra‰ykite, kad kuri nors sesuo papasakot˜, kaip mokò
savo vaikus ko nors pasiekti tokiose sferose kaip muzika, menas ar
sportas.
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Darbas prisideda prie ‰eimos sòkmòs
■ Parodykite paveikslà 29-a, „Motina moko savo vaikà dirbti virtu-

vòje“.

Prezidentas Spenseris V. Kimbolas sakò: „Mes tikime darbu sau ir savo
vaikams… Mes turòtume i‰mokyti savo vaikus dirbti, o jie turòt˜
i‰mokti dalintis savo nam˜ ir kiemo pareigomis. Jiems turi bti duoda-
mos uÏduotys palaikyti namuose ‰varà ir tvarkà, net jeigu jos yra men-
kos. Vaikams galima pavesti … rpintis sodu.“ (Îr. Conference Report,
1976 balandis, p. 5; arba Ensign, 1976 geguÏò, p. 5.)

■ Kokiu bdu darbas ‰eimos labui ugdo vaiko atsakomybòs jausmà?

Kai kurie gimdytojai jauãia, kad augdami jie per daug sunkiai turòjo
dirbti. Jie nenori, kad j˜ vaikai patirt˜ tà pat∞, todòl nereikalauja, kad
‰ie padòt˜ jiems dirbti namuose. Kiti jauãia, kad vaikai yra per jauni ir
nepatyr´. Bet daug kit˜ mano, kad svarbu, jog vaikai padòt˜ namuose.

■ Kokie ‰i˜ poÏiri˜ ∞ darbà rezultatai?

Mes galime paklausti sav´s, kaip padòti vaikams i‰mokti dÏiaugtis
darbu ir jausti atsakomyb´ ‰eimai. Situacijos kiekvienoje ‰eimoje skir-
tingos, bet vaikai gali i‰mokti dÏiaugtis darbu ir atsakomybe ∞vairiau-
siais bdais.

■ Parodykite plakatà su ‰iuo sàra‰u arba uÏra‰ykite ‰ià informacijà
lentoje:

I‰mokykite vaikus rpintis kai kuriais savo fiziniais poreikiais 
Mes turòtume i‰mokyti vaikus susitvarkyti aplink save ir rpintis savo
rbais. Kada nors jiems gali prireikti mokyti ‰i˜ dalyk˜ savo paãi˜ vai-
kus ar patiems padaryti ‰∞ darbà. Vaikai turi bti mokomi priÏiròti
save. Jie turi i‰ugdyti pozityv˜ poÏir∞ ∞ darbà ir i‰mokti pamokas,
kuri˜ moko darbas.

■ Kaip galima i‰mokyti vaikus rpintis savo paãi˜ fiziniais poreikiais?

1. I‰mokykite vaikus rpintis kai kuriais savo paãi˜
fiziniais poreikiais.

2. Papra‰ykite vyresni˜j˜ vaik˜ mokyti jaunesniuosius
ir rpintis jais.

3. Mokykite vaikus padòti rpintis ‰eimos verslu.
4. Organizuokite ‰eimos darbo uÏduotis.
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Papra‰ykite vyresni˜j˜ vaik˜ mokyti jaunesniuosius ir rpintis jais
■ Parodykite paveikslà 29-b, „Brolis padeda savo sesutei atsigerti

pieno“.

Vyresni vaikai turòt˜ bti mokomi jaustis i‰ dalies atsakingi uÏ savo
jaunesniuosius broliukus ir sesutes. Jie gali rpintis jais, kai gimdytojai
trumpam i‰vyk´. Jie gali skaityti jiems, dainuoti, Ïaisti su jais ir juos
linksminti. Svarbiausia, kad vyresni vaikai duot˜ gerà pavyzd∞. Vyres-
nysis Adnòjus J. Komatsu apie pavyzdÏio galià pasakojo: „Neseniai per
pasninko ir liudijimo susirinkimà jaunas vyri‰kis i‰sakò savo liudijimà
pirmà kartà nuo to laiko, kai ∞stojo ∞ BaÏnyãià. Jis sujaudino vis˜ ‰irdis,
kai pasakò: „Mano brolis buvo man puikus pavyzdys. A‰ pastebòjau
didel∞ pasikeitimà jo gyvenime, kai jis i‰auk‰tino savàj∞ kunigystòs
pa‰aukimà. A‰ Ïinau, kad mano brolis ∞ savo pareigas BaÏnyãioje buvo
pa‰auktas Dievo. Jis dirba gerus darbus ir uoliai, nuolankiai ir dÏiaugs-
mingai tarnauja Vie‰paãiui. A‰ noriu tapti pana‰us ∞ savo brol∞.“ (Îr.
Conference Report of the Korea Area Conference, 1977, p. 4.)

■ Kaip dar vyresnieji vaikai gali padòti jaunesniesiems?

Mokykite vaikus padòti rpintis ‰eimos verslu
Kaip ‰eimos nariai, vaikai turi dalintis ‰eimos darbu. Prezidentas
Spenseris V. Kimbolas apra‰ò savo paties patyrimus jaunystòje: „A‰
buvau dòkingas uÏ patyrimà, kur∞ gavau tòvo prieÏiroje plaudamas
pakinktus su „Castile“ muilu ir patepdamas juos, kad jie ilgai laikyt˜.
I‰mokau daÏyti kuol˜ tvorà, vandens bakà, pa‰ir´ su veÏimu, klòt∞,
veÏòãias ir veÏimà, ir galiausiai namà. Ir nuo t˜ dien˜, kada ant mano
rank˜ buvo i‰kilusios pslòs, a‰ nesigailiu tai patyr´s.“ (Îr. Conference
Report, 1976 balandis, p. 172; arba Ensign, 1976 geguÏò, p. 126.)

Vilio Heròjaus ‰eima i‰ Gioteborgo ·vedijoje savo septynis vaikus
∞traukò ∞ sòkmingà ‰eimos verslà. „Tòvas, motina ir vaikai – nuo de‰im-
ties iki a‰tuoniolikos met˜ amÏiaus – pristato laikra‰ãius dar prie‰ au‰-
tant. Jie taip pat dresiruoja ir parduoda arklius. Vasarà jie vadovauja
vaik˜ stovyklai Stromstade, kurioje gyvena nuo keturi˜ iki ‰e‰i˜ ‰imt˜
vaik˜ i‰ ·vedijos, Norvegijos ir Suomijos. Kai daugumai Ïmoni˜ diena
tik prasideda, Heròj˜ ‰eima dirba jau keletà valand˜. Po darbo ir
mokyklos diena baigiasi BaÏnyãios uÏsiòmimais. Pirmadienio vakarais –
‰eimos nam˜ vakarais – jie dainuoja ir groja muzikos instrumentais. Jie
per daug uÏsiòm´ ir susidomòj´ gyvenimu, kad jaust˜si nelaimingi“
(Edwin O. Haroldsen, „Changing Lives“, Ensign, 1971 birÏelis, p. 20–21).

Bendras darbas ‰eimos versle gali padòti vaikams i‰siugdyti sveikà
pasididÏiavimà savo ‰eima ir jos pasiekimais. Jie gali uÏdirbti pinig˜ ir
taupyti juos misijai ir ateities i‰simokslinimui.

■ Kokia dar nauda i‰ to, kad vaikai ∞traukiami ∞ ‰eimos verslà?
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29-b. Brolis padeda savo sesutei atsigerti pieno.
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Organizuokite ‰eimos darbo uÏduotis
·eimos darbo uÏduotys gali suteikti gerà patirt∞ bei suburti ‰eimà. Kon-
centruojamos ∞ ‰eimos nari˜ sugebòjimus ir interesus, ‰ios uÏduotys
gali suteikti dÏiaugsmo visiems. Dirbdami kartu, gimdytojai ir vaikai
suartòja ir daugiau suÏino vieni apie kitus.

Vienoje ‰eimoje gimdytojai susirpino, kad vaikai i‰mokt˜ suprasti
darbo vert´. Jie pamatò, kad atima i‰ j˜ galimyb´, samdydami Ïmog˜
valyti tòvo kabinetà.

Vaikai, susiÏavòj´ galimybe reguliariai uÏsidirbti, kiekvienà rytà òmò
valyti kabinetà. Svarbu buvo dirbti kartu. Mergaitòs valydavo kabinetà
vienà rytà, kol berniukai likdavo padòti namuose. Kità rytà jie apsikeis-
davo pareigomis.

„Darbas pareikalavo i‰ gimdytoj˜ papildomo laiko ir pastang˜, nes
mama kiekvienà rytà turòdavo nuveÏti vaikus ∞ biurà. Bet vertybòs,
kurias ∞gijo vaikai, buvo vertos daugiau nei papildomos pastangos“ (Ïr.
Elwood R. Peterson, „Family Work Projects for Fun and Profit“, Ensign,
1972 birÏelis, p. 8).

■ Kokia buvo ‰ios ‰eimos darbo uÏduoties nauda?

Vaikai gali i‰mokti dÏiaugtis darbu
Kai vaikai dÏiaugiasi darbu, jie labiau stengiasi j∞ gerai atlikti. Tie,
kurie nesidÏiaugia darbu, daÏnai ie‰ko pretekst˜ i‰sisukti. Prezidentas
N. Eldonas Taneris pasakojo apie tai, koks buvo skirtumas tarp dviej˜
pasiuntinuk˜, kurie dirbo tai paãiai kompanijai: „[Vienas berniukas]
domòjosi viskuo, kas vyksta… Jis noròjo patarnauti, padòti kitiems ir
suÏinoti viskà, kas ∞manoma, apie verslà… Jis stengòsi bti paãiu
geriausiu pasiuntinuku… Jis ten i‰buvo tik keletà mònesi˜, kai vienas
i‰ priÏiròtoj˜, kuris j∞ stebòjo, panoro, kad ‰is dirbt˜ su juo, taigi ber-
niukas buvo paauk‰tintas pareigose. Metams baigiantis jis vòl buvo
paauk‰tintas ir toliau kilo dòl savo poÏirio ∞ darbà. Jis buvo pasiruo-
‰´s nueiti papildomà mylià. Jis domòjosi savo kompanija ir noròjo bti
naudingas visais ∞manomais bdais. Kitas pasiuntinukas taip ir liko
pasiuntinuku… Îinoma, jis jautò, kad kompanija ne∞vertino jo ir jo
sugebòjim˜.“ (Seek Ye First the Kingdom of God [1973], p. 236–237.)

■ Kodòl berniukams taip nevienodai pasisekò?

Vaikai dÏiaugsis darbu, jeigu jiems bus atlyginta kit˜ dÏiaugsmu. Pre-
zidentas Deividas O. Makòjus davò ‰∞ pavyzd∞:

„A‰ maãiau merginas, kurios visà dienà praleido patarnaudamos Ïmo-
nòms per Seneli˜ dienà, siekdamos suteikti dÏiaugsmo ir laimòs kitiems.
Prisimenu, kartà viena i‰ t˜ mergin˜ gr∞Ïusi namo vakare staiga pasijuto
nuvargusi, krito ant lovos ir pasakò: „Vaje, pavargau, bet ar js Ïinote,
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kad tai buvo viena i‰ laimingiausi˜ dien˜ mano gyvenime.“ Ji rado
dÏiaugsmà darbe, kuris suteikò dÏiaugsmo kitiems.

I‰mokite mògti savo darbà. I‰mokite pasakyti: „Tai mano darbas, mano
‰lovò, ne mano pasmerkimas.“ (Stepping Stones to an Abundant Life,
rinkt. Llewelyn R. McKay [1971], p. 115–116).

Darbas bus dÏiaugsmingas, jei vaikui seksis. Keletà pirm˜ kart˜, kai
vaikas atlieka uÏduot∞, suaugusiam ar vyresniam vaikui gali tekti
dirbti kartu, kol jis i‰moks dirbti pats. Tada turime pripaÏinti, kad vai-
kui sekasi, ir nuo‰irdÏiai girti jo pastangas. Per daug lengva nukrypti
tik ∞ tuos dalykus, kuriuos vaikas neteisingai atlieka, nes mes norime,
kad kità kartà jis atlikt˜ juos geriau. Vaikai paprastai dirba geriau tada,
kai mes atkreipiame dòmes∞ ∞ tai, kà jie daro teisingai.

Darbà galime padaryti malonesn∞, dainuodami dainas ar paversdami j∞
Ïaidimu. Gimdytojai gali pasakoti istorijas apie savo paãi˜ vaikyst´ ar
apie savo protòvius. Visi ‰ie uÏsiòmimai gali padaryti darbà dÏiaugsmin-
gesn∞. Nepamir‰kite, kad vaikams kartais reikia atostog˜ ar i‰eiginòs die-
nos. Jeigu kiekvienà savait´ vienai dienai yra atleidÏiami nuo darbo, jie
tikriausiai labiau dÏiaugsis savo darbu kità dienà. Jiems taip pat reikia
palikti laiko Ïaidimams ir kitiems uÏsiòmimams po to, kai darbai atlikti.

■ Paklauskite seser˜, kaip jos savo ‰eimos darbà padaro linksmesn∞.

Apibendrinimas
Kad i‰mokytume vaikus sòkmingai dirbti, mes paãios turime jausti entu-
ziazmà savo darbe. Kaip sakò Brigamas Jangas: „Kiekvienas supras, kad
laimò ‰iame pasaulyje daugiausia priklauso nuo darbo, kur∞ jis atlieka, ir
nuo to, kaip jis j∞ atlieka.“ (Cituota Elwood R. Peterson, Ensign, 1972
liepa, p. 9.)

Kvietimas
Pakalbòkite su visais savo vaikais. Aptarkite savo ir j˜ poÏirius ∞ ‰eimos
pareigas. Padòkite kiekvienam vaikui prisiimti ir ∞vykdyti darbelius.

Mokytojos pasiruo‰imas
Prie‰ pravesdama ‰ià pamokà:

1. Studijuokite Evangelijos princip˜ 27 skyri˜ „Darbas ir asmeninò atsa-
komybò“.

2. Paruo‰kite plakatà, kaip siloma pamokoje, arba uÏra‰ykite ‰ià
informacijà lentoje.

3. Papra‰ykite klasòs nares papasakoti js˜ parinktas istorijas, perskai-
tyti Ra‰t˜ i‰traukas ar citatas.
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·ios pamokos tikslas yra padòti mums ugdyti savitvardà ir jos mokyti.

Privalome i‰mokti valdyti savo tro‰kimus ir jausmus
■ Pagiedokite giesm´ „Mokyki vaik‰ãioti Jo ‰viesoje“ (Giesmòs ir vaik˜

dainos, p. 66).

·ventuosiuose Ra‰tuose skaitome: „Geriau bti kantriu Ïmogumi,
negu galinu; suvaldyti save geriau, negu uÏkariauti miestà.“ (Patarli˜
16:32.) Taip pat skaitome: „Îiròk, kad paÏabotum visas savo aistras,
idant galòtum bti pripildytas meilòs.“ (Almos 38:12.)

Ms˜ norai ir tro‰kimai yra kaip energingas, galingas Ïirgas. Jei lei-
sime jiems pa‰òlusiai, neÏabotai ir nepertraukiamai bògti, jie nune‰
mus, kur jiems patinka. Jie gali nune‰ti mus ∞ pavojingas ir Ïalingas
vietas. Bet mes nesunaikintume puikaus Ïirgo tik dòl to, kad jis per
daug energingas. PaÏaboj´ ir tap´ jo ‰eimininku, galime Ïirgà priversti
mums gerai tarnauti. Pana‰iai, tap´ savo tro‰kim˜ ir jausm˜ ‰eiminin-
kais, mes i‰mokstame nukreipti juos tinkama kryptimi Evangelijos
nustatytose ribose. Tie jausmai tuomet tampa ms˜ tarnais. Jie gali
padidinti ms˜ sugebòjimà jausti dÏiaugsmà ir meil´.

Savitvardos ugdymas padeda mums tobulòti ir gauti palaiminim˜
Krik‰tas buvo ms˜ naujo gyvenimo pradÏia. Sekdamos Gelbòtoju
mes stengiamòs ∞veikti pasaulieti‰kumà, silpnumà ir nuodòm´.
Gelbòtojas mokò:

„Jei kas nori eiti paskui mane, tei‰siÏada pats sav´s, tepasiima savo
kryÏi˜ ir teseka manimi.“ (Mato 16:24.)

„O dabar Ïmogui pasiimti savo kryÏi˜ rei‰kia i‰siÏadòti sav´s visame,
kas nedievi‰ka, bei vis˜ Ïemi‰k˜ aistr˜ ir laikytis mano ∞sakym˜.“
(DÏozefo Smito vertimas, Mato 16:26.)

Jis taip pat mokò:

„Øeikite pro ank‰tus vartus, nes erdvs vartai ir platus kelias ∞ praÏt∞,
ir daug juo einanãi˜.
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Kokie ank‰ti vartai ir koks siauras kelias ∞ gyvenimà! Tik nedaugelis j∞
atranda.“ (Mato 7:13–14.)

Kad siauru keliu galòtume ∞eiti ∞ dang˜, reikia susivaldymo ir sav´s
i‰siÏadòjimo. Tai rei‰kia apsieiti be to, kas mus labai traukia. Kai
Ïinome tiesà ir gyvename ja, mums bna atlyginama laisve.

■ Perskaitykite Jono 8:31–32. UÏra‰ykite lentoje: Kaip paklusnumas Evan-
gelijos principams padaro mus laisvas? Papra‰ykite seser˜ apmàstyti ‰∞
klausimà.

Jei leistume sau laisvai reik‰ti savo pykt∞, pavydà, ker‰tingumà, sava-
naudi‰kumà, puikyb´, pasiptimà, neapykantà ir taip toliau, jie mus
uÏvaldyt˜. Kuo toliau, tuo daugiau galios jie ∞gyja. Jie ∞sitvirtina ms˜
bde ir tampa ms˜ ∞proãiais. Taip mes prarandame ne tik laisv´, bet ir
savigarbà. PaÏabojusios savo tro‰kimus, mes i‰silaisviname nuo
jausm˜, kurie galòjo tapti ms˜ ‰eimininkais.

Jei paÏabojame savo tro‰kimus, mes i‰silaisviname i‰ nor˜, kurie gali
mus uÏvaldyti. Kita vertus, jei per daug valgome ar naudojame Ïalin-
gas medÏiagas, tokias kaip kava, arbata, alkoholiniai gòrimai, tabakas
ar tam tikri vaistai, gali susiformuoti ∞proãiai, kuri˜ sunku atsikratyti.
Ms˜ knai imt˜ reikalauti ‰i˜ dalyk˜, ir mes taptume j˜ vergòmis.

Îemi‰k˜ gòrybi˜ (kai mes j˜ jau pakankamai turime), per ilgo miego
ar per dideli˜ pramog˜ (kaip televizija) alkis taip pat yra ms˜ tro‰ki-
mai. Jie turòt˜ bti tinkamai ribojami.

■ Perskaitykite 2 Nefio 9:45. Kaip paklusnumas Evangelijos principams
mus i‰laisvina?

Ms˜ geras, i‰mintingas Dangi‰kasis Tòvas duoda mums ∞sakymus,
nes mus myli. Jis nori apsaugoti mus nuo nereikalingo sielvarto. Jis
nori padòti mums ∞gyti savitvardos, kad galòt˜ mus palaiminti. Pas-
ninko ∞statymas padeda mums i‰mokti kontroliuoti maisto tro‰kimà.
Tada mes galòsime padaryti savo sielas ms˜ kn˜ ‰eimininkòmis.
De‰imtinòs ∞statymas padeda ∞veikti savanaudi‰kus tro‰kimus. Jis davò
mums I‰minties Îod∞ i‰ dalies dòl to, kad i‰laisvint˜ mus nuo Ïaling˜
tabako, alkoholio ir narkotik˜ vartojimo pasekmi˜. Jis davò mums
skaistybòs ∞statymà, kad padòt˜ mums kontroliuoti savo kno aistras.

■ Parodykite paveikslà 30-a, „Danielius su savo draugais atsisako kara-
liaus mòsos ir vyno“.

Senajame Testamente mes skaitòme apie Danieli˜ ir jo draugus,
kuriems buvo ∞sakyta valgyti tok∞ maistà, kurio jie buvo i‰mokyti
nevalgyti, ir gerti tokius gòrimus, kuri˜ buvo i‰mokyti negerti. Taãiau
jie atsisakò tai daryti ir buvo palaiminti stiprybe ir i‰mintimi dòl to,
kad laikòsi Vie‰paties sveikatos ∞statymo (Ïr. Danieliaus 1:1–16.)
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■ Ko galime i‰mokti i‰ ‰io pasakojimo apie Danieli˜ ir jo draugus?
Kaip savitvarda padeda mums laikytis ∞sakym˜?

Savitvardos ugdymas
Savitvardos ugdymas trunka visà gyvenimà. Geriau supratusios Evan-
gelijà, mes labiau norime gyventi pagal jos principus. Gyvenant pagal
Evangelijà, reikia nuolat ugdyti savitvardà.

■ Parodykite plakatà su ‰iuo sàra‰u arba uÏra‰ykite ‰ià informacijà
lentoje:

PaÏinkite save
Gyvendamos susiduriame su naujomis situacijomis ir daugiau suÏi-
nome apie Evangelijà ir save. Mes i‰mokstame atpaÏinti savo silpnybes
ir stipriàsias puses ir tada pradedame suprasti, kodòl jos yra mumyse.
Mes norime atsikratyti blog˜ ∞proãi˜ ir ugdyti geruosius.

UÏsibròÏkite tikslus
Kol neuÏsibròÏòme tiksl˜ ir nesistengiame j˜ pasiekti, mes esame lyg
bangos jroje. Mus ne‰ioja nevaldom˜ nor˜ ir jausm˜ vòjai. Mes priva-
lome turòti tvirtus tikslus ir pasitikòjimà, kad galòtume ∞valdyti savo
silpnybes. Sesuo Kòja Njuman i‰ Jungtini˜ Valstij˜ kovojo su nesuval-
domu apetitu.

„A‰ buvau suaugusi moteris, ir mano vaikai jau buvo beveik suaug´,
kai supratau, kad pati esu didÏiausias prie‰as sau. Ar Ïinote, kokia
buvo to prieÏastis? Man gòda jums apie tai pasakoti! ·okoladini˜ sal-
daini˜ dòÏutò! Per Kalòd˜ atostogas a‰ suvalgiau beveik visà dòÏut´
‰okoladini˜ saldaini˜…

·okoladas buvo mano silpnybò. A‰ negaliu paai‰kinti, kà i‰gyvenau,
tiems, kurie niekad nieko pana‰aus nepatyrò; a‰ buvau prikim‰ta ‰oko-
lado, a‰ bjauròjausi savimi, a‰ visi‰kai praradau vilt∞ ir pasitikòjimà. ·ia
juokinga, kvaila silpnybe naudojosi ·òtonas ir taip smukdò mane. Tuo
metu visi mano jausmai ir mintys buvo negarbingi.

1. PaÏinkite save.
2. UÏsibròÏkite tikslus.
3. Melskitòs ir skaitykite Ra‰tus ie‰kodamos pagalbos.
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Todòl per tas Kalòdas a‰ nusprendÏiau, kad niekados daugiau neleisiu
sau atsidurti tokioje situacijoje. Atsisòdau ir para‰iau sau lai‰kà. Jame
apra‰iau savo jausmus, kad negalòãiau j˜ pamir‰ti, ir pasiÏadòjau
neleisti, kad kiti metai man praeit˜ nei‰mokus kontroliuoti savo ape-
tito. Po met˜ pamaãiau savyje ∞vykus didÏiul∞ progresà, o mano pasiti-
kòjimas augo kasdien. A‰ Ïinau, kad beveik laimòjau ‰∞ nepaprastà
m‰∞.“ („My Worst Enemy – Me!“ Ensign, 1975 vasaris, p. 62.)

■ Kà jautò sesuo Njuman, kai ∞rodò, kad gali i‰kelti sau tikslà ir siekti
jo? Kà ji darò, kad prisimint˜ savo tikslà?

Melskitòs ir skaitykite Ra‰tus ie‰kodamos pagalbos 
Per reguliarià maldà ir Ra‰t˜ skaitymà mes galime sustiprinti savo
tro‰kimà tobulòti. ·ventuosiuose Ra‰tuose apra‰om˜ Ïmoni˜ gyveni-
mai duoda mums pavyzd∞, kuriuo galime sekti. Jie padeda suprasti,
kad mes taip pat galime ∞gyti savitvardos. Sesuo Njuman sustiprino
save, i‰tikimai kasdien po valandà skaitydama ‰ventuosius Ra‰tus.
Ji sakò: „Per tà valandà pajutau tro‰kimà ∞veikti save. Per tà valandà
radau tro‰kimà atsikratyti ∞si‰aknijusi˜ ∞proãi˜, kurie sulaikydavo
mane, ir tas tro‰kimas liko su manimi susidrus su begale problem˜.“
(Ensign, 1975 vasaris, p. 63.)

■ Papra‰ykite seseris papasakoti, kaip maldos ir Ra‰t˜ skaitymas
padòjo joms patobulinti save.

Kaip mokyti savitvardos ms˜ vaikus
Ms˜ namai turi tapti vieta, kur ms˜ vaikai galòt˜ i‰mokti savitvar-
dos. Jei mums nepavyksta pakankamai j˜ i‰mokyti arba mes juos per
daug kontroliuojame, jie nei‰moks sav´s suvaldyti. Mes turòtume nuo-
sekliai mokyti savo vaikus savitvardos.

■ Parodykite plakatà su ‰iuo sàra‰u arba uÏra‰ykite ‰ià informacijà
lentoje:

1. Nustatykite ribas.
2. Mokykite vaikus pritaikyti Evangelijos principus.
3. Paskirkite vaikams atsakomyb´.
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Nustatykite ribas
■ Parodykite paveikslà 30-b, „Prezidentas Deividas O. Makòjus su

Ïmona“.

Prezidentas Deividas O. Makòjus mokò:

„Mano manymu … geriausias laikas vaikui mokytis paklusnumo tai-
sykli˜ yra nuo trej˜ iki penkeri˜ met˜ amÏiaus… Jei motina tuo metu
nesugeba kontroliuoti vaiko, vòliau ji susidurs su dideliais sunkumais
noròdama tai padaryti… A‰ nenoriu pasakyti, kad reikia stumti, traukti
ar stabdyti, – tiesiog duokite vaikui visi‰kà laisv´ lavintis tol, kol jis
neperÏengò saugumo rib˜. Tada leiskite jam pajusti ‰velnià, bet tvirtà
valdanãià rankà.

Kartà mudu su seserim Makòj pamatòme puikià ‰ios taisyklòs iliustra-
cijà zoologijos sode… Matòme, kaip maÏas beÏdÏioniukas mokòsi
vaik‰ãioti. Motina rpinosi ir maitino j∞. I‰ pradÏi˜ mums buvo ∞domu
Ïiròti, kaip motina plek‰noja savo vaikel∞ ir bando j∞ uÏmigdyti. Bet
maÏylis pabògo nuo jos ir òmò lipti narvu auk‰tyn. Mama ai‰kiai
nekreipò ∞ j∞ dòmesio ir leido jam lipti, kol jis neuÏlipo pavojingai auk‰-
tai. Tada ji nukòlò j∞, nusine‰ò atgal ir paliko saugiai Ïaisti… Taip mes
matome, kad pirmoji nam˜ duoklò vaiko laimei yra i‰mokyti j∞, kad
egzistuoja ribos, kurias perÏeng´s jis nebus saugus.“ (Stepping Stones
to an Abundant Life, rinkt. Llewelyn R. McKay [1971], p. 38.)

■ Perskaitykite Doktrinos ir Sandor˜ 93:40–44. Kodòl Vie‰pats peikò
Frederikà G. Viljamsà ir Sidn∞ Rigdonà? Net jei mums sunku maÏus
vaikus mokyti savikontrolòs, kodòl turòtume ir toliau stengtis?

Mokykite vaikus pritaikyti Evangelijos principus
Prezidentas N. Eldonas Taneris sakò:

„Vaikai patys nei‰moksta atskirti gòrio nuo blogio. Gimdytojai turi
matyti, kiek atsakomybòs vaikas yra pasireng´s prisiimti… Kol mes
juos mokome, esame atsakingi uÏ j˜ drausm´ ir teisingà elges∞. Jei
vaikas i‰sipurvino, mes nelaukiame, kol jis suaugs ir galòs nuspr´sti,
praustis jam ar ne. Mes nelaukiame, kol jis galòs nutarti, ar jam gerti
vaistus, kai serga, ar eiti ∞ mokyklà ar baÏnyãià…

Taip pat gimdytojai nuo maÏens turòt˜ mokyti vaikus ‰lovingos savo-
kos ir tiesos, jog jie yra Dievo dvasios vaikai ir kad tik pasirinkdami
sekti Jòzaus Kristaus mokymais jie galòs dÏiaugtis sòkme ir laime ãia
ir amÏinajame gyvenime. Juos reikia mokyti, kad ·òtonas yra tikras ir
kad jis panaudos visà savo galià, kad sugundyt˜ juos daryti bloga,
suklaidint˜ juos, pavergt˜ ir sulaikyt˜ nuo auk‰ãiausios laimòs ir
i‰auk‰tinimo, kuriais jie turòt˜ dÏiaugtis.“ (Seek Ye First the Kingdom of
God [1973], p. 87.)
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Ra‰tuose mes skaitome apie El∞, dorà kunigà, kuris tarnavo ‰ventyk-
loje. Jo sns nesekò tòvo pavyzdÏiu, bet baisiai nusidòjo prie‰ Vie‰-
pat∞. Elis ∞spòjo juos, bet nesulaikò j˜. Dòl to Vie‰pats buvo juo
nepatenkintas ir grieÏtai j∞ nuteisò (Ïr. 1 Samuelio 2–3.)

■ Perskaitykite 1 Samuelio 3:13. Ko dar, be vaik˜ mokymo, Vie‰pats
tikisi, kad mes darysime?

Labai svarbu, kad parodytume vaikams tinkamà pavyzd∞. Jei mes
nekontroliuojame savo jausm˜ ir aistr˜, ms˜ vaikai tikriausiai
nekontroliuos sav˜j˜.

Mes turime paversti savo namus laimòs vieta. Ms˜ vaikai turòt˜ jaus-
tis saugs, apsaugoti ir mylimi. Jeigu jie neras laimòs gyvendami pagal
Evangelijà namuose, jie ie‰kos jos kitur. Todòl kai vaikas nepaklusnus,
mes turòtume sudrausminti j∞, o po to parodyti jam dar didesn´ meil´.

■ Perskaitykite Doktrinos ir Sandor˜ 121:43–44. Kodòl nubaud´ savo
vaikà mes turòtume parodyti jam dar didesn´ meil´?

Suteikite vaikams atsakomyb´
Vyresnysis F. Endzio Bu‰ò sakò:

„Mes su Ïmona sutinkame, kad dvasi‰kai br´sdami vaikai tarsi turi
teis´ … turòti trkum˜… Mes tikime, kad gimdytoj˜ pareiga yra
suprasti … ir atleisti, „kad jie nepasidaryt˜ baug‰ts“ (Ïr. Kolosieãiams
3:21). Menkiausios j˜ pastangos siekti teising˜ dovan˜ turi bti pama-
tytos, pastebòtos ir pagirtos…

Mes bandome ugdyti vaik˜ savigarbà … ir daÏniausiai leidÏiame teisti
save patiems. Mes patyròme, kad geresnis mokytojas ne tas, kuris
atranda ir rodo mums ms˜ klaidas, o tas, kuris padeda vaikui paãiam
suprasti, kad jis neteisingai elgiasi. Kai vaikas pats gali suprasti savo
klaidas, pirmas Ïingsnis ∞ pasikeitimà jau Ïengtas.

Prisimenu, kaip kartà, ms˜ snui blogai pasielgus, mes papra‰òme
j∞ pat∞ pasirinkti bausm´. Jis nutarò, kad jam neturòt˜ bti leidÏiama
Ïiròti televizori˜ visà mònes∞. Mums tai atrodò per grieÏta, bet kaip
dÏiaugòmòs suÏinoj´ i‰ jo moãiutòs, kad vie‰òdamas pas jà jis tvirtino,
jog ji neteisi, skatindama j∞ Ïiròti vienà televizijos programà, nors jo
gimdytojai ir nebt˜ apie tai suÏinoj´. A‰ manau, kad negali bti
didesnio dÏiaugsmo gimdytojams, negu matyti, kaip j˜ vaikas elgiasi
sunkioje situacijoje.“ („Provoke Not Your Children“, Ensign, 1976
kovas, p. 41–42.)

■ Kaip vyresnysis Bu‰ò skatino savo vaikus ugdyti savitvardà?
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Vyresnysis L. Tomas Peris sakò: „Prana‰o DÏozefo Smito ÏodÏiai apie
valdymo principus tikrai tinka ms˜ vaikams: „Mokykite juos teising˜
princip˜ ir leiskite jiems valdyti save.“ (Cituoja John Taylor, Millenial
Star, 13:339.) Be abejo, mes turime Ïiròti, kad ms˜ mokymas bt˜
tinkamas ir kad j˜ gyvenimuose ∞diegtume tikòjimà bei pasitikòjimà
Vie‰paãiu. Turime bti tikri, kad jie buvo teisingai mokomi, o kai jie
ima dvasi‰kai br´sti, mes turime suteikti jiems prog˜ i‰reik‰ti juose
auganãià jògà. Mes turime tikòti ir pasitikòti jais ir suteikti jiems atsa-
komyb´.“ (Îr. Conference Report, Sao Paolo Area Conference, 1977, p.
11–12.)

Apibendrinimas
Savo paãi˜ ir vaik˜ savitvardos ugdymas trunka visà gyvenimà. Tam
reikia tikòjimo ir kantrybòs. Bet jeigu mes ir toliau ugdysime savi-
tvardà, galòsime dÏiaugtis gausesniais Evangelijos palaiminimais.

Kvietimas
UÏsibròÏkite tikslà nugalòti silpnyb´. Sekite trimis savitvardos
mokymo pakopomis, kurios nurodytos ‰ioje pamokoje, kad padòtu-
mòte savo vaikams. Dar kartà apÏvelkite ‰ià pamokà namuose.

Mokytojos pasiruo‰imas
Prie‰ pravesdama ‰ià pamokà:

1. Studijuokite Evangelijos princip˜ 4 skyri˜ „Laisvò rinktis“ ir 35 skyri˜
„Paklusnumas“.

2. Suplanuokite pamokà pradòti giesme „Mokyki vaik‰ãioti Jo ‰viesoje“
(Giesmòs ir vaik˜ dainos, p. 66).

3. Paruo‰kite plakatus, kaip siloma pamokoje, ar uÏra‰ykite ‰ià infor-
macijà lentoje.

4. Papra‰ykite klasòs nares papasakoti  js˜ parinktas istorijas, per-
skaityti Ra‰t˜ i‰traukas ar citatas.
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·ios pamokos tikslas yra ∞kvòpti mus kurti dvasi‰kai pakilià aplinkà
savo namuose.

Galinga nam˜ gyvenimo ∞taka
■ Parodykite paveikslus 31-a, „Motina su savo vaikais“, ir 31-b,

„Motina skaito savo vaikams“.

Laikas, kur∞ praleidÏiame namuose, ir nam˜ atmosfera turi didÏiul´
∞takà ms˜ gyvenimui. âia ms˜ vaikai formuoja savo ∞proãius ir 
idòjas. Dorotò Lo Nolt ra‰ò:

„Jei vaikas gyvena ten, kur yra kritika, jis i‰moksta smerkti.

Jei vaikas gyvena ten, kur yra prie‰i‰kumas, jis i‰moksta kautis.

Jei vaikas gyvena ten, kur yra pajuoka, jis i‰moksta bti drovus.

Jei vaikas gyvena ten, kur yra gòda, jis i‰moksta jaustis kaltu.

Jei vaikas gyvena ten, kur yra tolerancija, jis i‰moksta bti kantrus.

Jei vaikas gyvena ten, kur yra paskatinimas, jis i‰moksta pasitikòjimo.

Jei vaikas gyvena ten, kur yra pagyrimas, jis i‰moksta vertinti.

Jei vaikas gyvena ten, kur yra garbingumas, jis i‰moksta teisingumo.

Jei vaikas gyvena ten, kur yra saugumas, jis i‰moksta tikòjimo.

Jei vaikas gyvena ten, kur yra pritarimas, jis i‰moksta mògti save.

Jei vaikas gyvena ten, kur yra supratimas ir draugystò, jis i‰moksta
surasti meil´ pasaulyje.“ („Children Learn What They Live“, (C) 1963
by John Philip Co.; panaudota leidòjui sutikus.)

Moter˜ pareiga yra pasiekti, kad namuose visi puikiai jaust˜si. Savo
pavyzdÏiu mes darome didÏiul´ ∞takà kurdamos gerà atmosferà
namuose. Galòtume sav´s paklausti: ar mes kantrios ir laimingos?
ar mes su meile, o ne su pykãiu pataisome savo ‰eimos nari˜ klaidas?
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ar mes rodome pagarbà tam, kas ‰venta? ar mes tikime Jòz˜ Krist˜? ar
dalijamòs vieni kit˜ problemomis? ar meldÏiamòs asmeni‰kai ir kartu
su ‰eima? ar atidÏiai i‰klausome kitus? Jei taip darome, mes kuriame
atmosferà, kuri ∞kvòps ir padòs ms˜ ‰eimai.

Namo pavertimas namais
Namai yra vieta, kur Ïmonòs gyvena taikoje ir laimòje. Namai gali bti
urvas, pirkelò, palapinò, rmai, l‰nelò ar vigvamas. Pastato dydis ir
groÏis nedaro jo namais – namus kuria laimingi Ïmonòs.

Visos mes turòtume kurti savo namuose atmosferà, kuri ∞kvòpt˜ ms˜
‰eimà. Mes norime, kad ms˜ ‰eimos nariai gyvent˜ pagal Evangelijos
principus ir gerai panaudot˜ savo laikà ir talentus. Mes turòtume
sudaryti sàlygas studijoms, poilsiui ir pomògiams savo namuose.
Tada ‰eimos nariai noròs bti namuose ir neie‰kos pramog˜ kitur.

■ Kas kuria gerà atmosferà ms˜ namuose? UÏra‰ykite atsakymus
lentoje ir aptarkite juos. Nepamir‰kite ‰i˜ idòj˜:

Ar turtingi, ar varg‰ai, mes galime daug padaryti, kad ms˜ ‰eimos
imt˜ dÏiaugtis buvimu namie. Mes galime sugalvoti smagi˜ uÏsi-
òmim˜, kurie padòt˜ mokyti ir linksminti ‰eimos narius.

■ Papra‰ykite seser˜ papasakoti apie laimingà metà namuose, kur∞
patyrò augdamos.

■ UÏra‰ykite lentoje: Muzika.

„Fredas paklusniai suvalgò savo pusryãius ir nuslydo nuo kòdòs.

– Mama, ar dabar galiu eiti pas DÏim∞? – paklausò jis.

– Bet Fredai, – pasakiau a‰, – tu buvai ten vakar ir uÏvakar. Kodòl ‰ian-
dien DÏimiui neatòjus ãia?

– O, jis to nenoròt˜, – ‰e‰iameãio Fredo lpos suvirpòjo. – Pra‰au, mama.

Rpintis kit˜ Ïmoni˜ jausmais.
Turòti Vie‰paties Dvasià.
Jaustis norimu ir reikalingu.
Melstis.
Vesti ‰eimos nam˜ vakarus.
Studijuoti Ra‰tus.
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– Kodòl DÏimio namai tau patinka labiau nei ms˜, sneli? – neatsto-
jau a‰. Staiga man atòjo ∞ galvà, kad Fredas ir visi jo draugai visuomet
noròdavo eiti ∞ DÏimio namus.

– Na, – dvejodamas òmò ai‰kinti jis, – tai todòl – todòl, kad DÏimio
namai yra dainuojantys namai.

– Dainuojantys namai? – paklausiau a‰. – Kà tu nori tuo pasakyti?

– Na, – Fredui buvo sunku paai‰kinti, – DÏimio mama niniuoja si-
dama, o Anò virtuvòje dainuoja, kai pjausto sausainius, o DÏimio tòtis
visada ‰vilpauja, kai pareina namo. – Fredas stabtelòjo minutòlei ir pri-
drò: – J˜ uÏuolaidos pakeltos, o languose gòlòs. Mama, visiems ber-
niukams patinka DÏimio namai.

– Gali eiti, snau, – greitai pasakiau a‰. A‰ noròjau, kad jis palikt˜
mane vienà ir leist˜ man pagalvoti.

ApsiÏvalgiau po savo namus. Visi sakò man, kad jie mieli. âia buvo
rytieti‰ki kilimòliai. Mes pirkome juos i‰simokòtinai … Mes taip pat
pirkome mink‰tus baldus ir ma‰inà. Turbt todòl Fredo tòtis ne‰vil-
pauja ∞òj´s ∞ namà.

A‰ … nuòjau ∞ DÏimio namus, nors buvo tik de‰imta valanda ryto ‰e‰-
tadien∞. Man atrodò, kad misis Burton nesupyks, jei jà sutrukdysiu ryt-
meãiui ∞pusòjus. Atrodò, jog ji niekada neskuba. Ji pasitiko mane prie
dur˜, galvà apsivyniojusi rank‰luosãiu.

– O, pra‰au uÏeiti. A‰ kà tik uÏbaigiau tvarkyti svetain´. Ne, i‰ ties˜,
js man´s netrukdote. A‰ tik nusiimsiu ‰∞ galvos apdangalà ir sugr∞‰iu.

Belaukdama Ïvalgiausi aplink. Kilimòliai buvo visai nusitryn´, uÏuo-
laidos … pakeltos, baldai seni ir nubraiÏyti… Krvelò sen˜ laikra‰ãi˜
gulòjo ant stalo ‰viesiu pavir‰iumi. Lange kabojo krep‰eliai su gebenò-
mis… Pauk‰tis ãiulbòjo saulòs nutviekstame narvelyje. Viso to rezulta-
tas buvo jaukumas.

Virtuvòs durys buvo atviros, ir a‰ i‰vydau DÏer∞, kdik∞, sòdint∞ ant
‰varaus linoleumo ir stebint∞ An´, kuri suòmò obuoli˜ pyrago kra‰tus.
Ji dainavo…

·ypsodamasi ∞òjo misis Burton. – Na, – paklausò ji, – kas gi atsitiko?
Nes a‰ Ïinau, jog atòjote su reikalu – js tokia uÏsiòmusi moteris.

– Taip, – pasakiau a‰ mai, – a‰ atòjau paÏiròti, kaip atrodo dainuo-
jantys namai.

Misis Burton atrodò sutrikusi. – Kaip tai, kà js turite omeny?

– Fredas sako, kad jam patinka ãia ateiti, nes js turite dainuojanãius
namus. A‰ pradedu j∞ suprasti.
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– Koks nuostabus komplimentas! – misis Burton veidas nuraudo. – Bet,
Ïinoma, mano namai neprilygsta jsi‰kiams. Visi sako, kad js˜ namai
graÏiausi mieste.

– Bet jie nòra dainuojantys namai, – paprie‰taravau a‰. – Papasakokite,
kaip js˜ namai tapo tokie.

– Gerai, – nusi‰ypsojo misis Burton, – jei jums tikrai rpi. Matote, DÏo-
nas uÏdirba nedaug. A‰ nemanau, kad jis kada nors daug uÏdirbs. Jis
nepriklauso tam tipui. Mes turime taupyti ir nusprendòme atsisakyti
nebtin˜ dalyk˜… Yra knygos, Ïurnalai ir muzika… Btent tai vaikai
i‰laikys savyje. J˜ negali paliesti ugnis ar finansinòs problemos, todòl
mes nusprendòme, kad jie btiniausi. Îinoma, geras sveikas maistas
taip pat btinas… Vaik˜ rbai labai paprasti… Bet kai uÏmokame uÏ
visus ‰iuos dalykus, nedaug telieka kilimams ir baldams… Mes neno-
rime l∞sti ∞ skolas… Vis tik mes esame laimingi, – uÏbaigò ji.

– Suprantu, – susimàsãiusi pasakiau. A‰ paÏvelgiau ∞ DÏer∞ ir Fredà
kampe. Jie sukonstravo traukin∞ i‰ degtuk˜ dòÏuãi˜ ir krovò ∞ j∞ kvie-
ãius. NemaÏai j˜ i‰sibarstò, bet kvieãiai ‰vars ir sveiki.

A‰ gr∞Ïau namo. Mano rytieti‰ki kilimòliai atrodò nublank´. A‰ pakò-
liau portjeras, atidengiau langus, bet ‰viesa dòl ‰ilkini˜ uÏuolaid˜
atrodò nery‰ki… Mano namai nebuvo dainuojantys namai. A‰ pasiry-
Ïau priversti juos dainuoti.“ (May Morgan Potter, „The Singing
House“, cituoja Reed. H. Bradford, „Priorities“, Instructor, 1969 lapkri-
tis, p. 410, 415.)

■ Kà rei‰kò „dainuojantys namai“? Kodòl ‰ie namai buvo laimingi?

Ne visa muzika ‰iandieniniame pasaulyje yra dvasinga. Ta kita muzika
skatina galvoti apie amoralius ir nepagarbius dalykus. Tokia muzika
neleidÏia mums turòti Vie‰paties Dvasios.

■ Parodykite paveikslà 31-c, „Motina nuo pat maÏens moko savo vai-
kus Evangelijos giesmi˜“. Perskaitykite Doktrinos ir Sandor˜ 25:12.

Muzika gali suartinti ‰eimas ir priartinti jas prie Vie‰paties. Kai ‰eima
kartu gieda giesmes, ji priartòja prie Vie‰paties. Liaudies muzika pri-
mena mums ms˜ protòvius ir kaip jie gyveno. Gera muzika pakylòja
ir ∞kvepia. DaÏnai klausydamos jos, dainuodamos ir grodamos mes
i‰mokstame jà mylòti.

Turòtume skatinti savo ‰eimos narius ugdyti savo muzikinius talentus.
BaÏnyãios vadovai pra‰ò ms˜ tai daryti, nors tai ir bt˜ sunku. Sesuo
Margreta F. Loner, BaÏnyãios narò ·veicarijoje, papasakojo tokià istorijà:

„GraÏus motinos balsas uÏpildydavo ms˜ namus ·veicarijoje rytà,
dienà ir vakarà. Ji neÏinojo joki˜ lop‰ini˜, bet ji dainuodavo Sionòs
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31-c. Motina nuo pat maÏens moko savo vaikus Evangelijos giesmi˜.
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giesmes… Dòl to a‰ mokòjau giedoti tas giesmes net bdama labai
maÏa mergaitò.

Mano gimdytoj˜ i‰tekliai neleido ∞sigyti pianino, todòl i‰tisus metus
kiekvienà dienà a‰ nukeliaudavau dvide‰imties minuãi˜ kelià per liet˜
ir sniegà pas keletà ms˜ Ciuricho skyriaus nari˜, kur ‰altame prie‰-
kambaryje grodavau pianinu. Greitai dòl to susirgau plauãi˜ uÏde-
gimu, todòl mano gimdytojai nutarò geriau atsisakyti kai kuri˜
btiniausi˜ dalyk˜ ir nupirkti man pianinà. Mama be to dar valydavo
kaimyno butà, kad galòt˜ uÏmokòti uÏ mano muzikos pamokas. ·ios
aukos mano gyvenimà praturtino daugybe puiki˜ ry‰i˜, kurie atsirado
muzikos dòka.“ („With a Song on Your Hearth“, Ensign, 1975 rugpjtis,
p. 27.)

■ UÏra‰ykite lentoje: Menas. Kaip galime puoselòti menà savo
namuose?

■ Parodykite paveikslà 31-d, „Prisikòlusiojo Kristaus paveikslas
padeda pakylòti nam˜ atmosferà“.

Paveikslai, kabantys ms˜ namuose, primena ms˜ ‰eimoms, kas yra
svarbu. Mes galime apsupti save paveikslais, kurie primena mums
apie ms˜ ‰eimas, ms˜ protòvius, ms˜ religijà ir ms˜ tikslus. Tai
gali bti Gelbòtojo, ‰ventykl˜ ar ms˜ prana‰˜ paveikslai. Taip pat
mes galime papuo‰ti savo namus paveikslais, kurie padòs mums
mylòti gamtà, taikà, groÏ∞, istorijà ir pana‰iai.

Mes galime ugdyti savo paãi˜ tapybos, skulptros, siuvinòjimo bei
audimo sugebòjimus ir papuo‰ti namus savo paãi˜ rankdarbiais. Mes
galime paskatinti savo ‰eimos narius kurti meno krinius, duodamos
jiems reikaling˜ medÏiag˜ bei ∞ranki˜ ir rodydamos j˜ darbus savo
namuose. Niekada neturòtume ‰aipytis i‰ j˜ darb˜ ar pastang˜. Galime
sudaryti darbo grupeles per ‰eimos nam˜ vakarà. Visi gali dirbti kartu
ir sukurti kà nors graÏaus. Tada galime padovanoti tai serganãiam ar
vieni‰am.

■ UÏra‰ykite lentoje: Gamta. Kaip mes galime skatinti aplinkinius
dÏiaugtis gamta?

Daugelis ms˜ skiriame per maÏai laiko gamtos groÏybòms suprasti.
Bet daÏnai galime pajusti Vie‰paties Dvasià, groÏòdamiesi saulòlydÏiu,
puikia gòle, saulòs spinduliais, prasiskverbianãiais pro medÏi˜ ‰akas,
jros kriaukle ar spalvotu akmenòliu. Galime kalbòti apie gamtos ste-
buklus ir dòkoti uÏ Dievo krinijà.

■ Perskaitykite giesmòs „Mano Dangi‰kasis Tòvas myli mane“ ÏodÏius,
kurie pateikiami Ïemiau.
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Kai i‰girstu a‰ pauk‰ãi˜ giesmes,
Ø mòlynà dang˜ Ïvelgiu,
Kai pajuntu lietaus la‰elius,
Ar vòjà tarp medÏi˜ ‰ak˜,
Kai palieãiu roÏòs raudonus lapus,
Pro Ïydinãià liepà einu,
DÏiaugiuos, kad pasauly ‰iame gyvenu,
Kur∞ Tu sukrei dòl ms.

Jis davò akis, kad matyãiau gerai,
Spalvotus pla‰taki˜ sparnus,
Jis davò ausis, kad i‰girsãiau nnai
Visus stebuklingus garsus,
Jis davò gyvyb´, ir plaka ‰irdis,
UÏ tai vis dòkoju a‰ Jam,
UÏ viskà, uÏ viskà, kiek mato akis,
UÏ Jo meil´ savo vaikams. (Children’s Songbook, 228)

Augindami gòles ir kitus augalus namuose ir lauke, galime atsine‰ti
gamtos groÏybes ∞ savo namus. Beveik visiems patinka sodinti sòklà,
laistyti jà ir stebòti, kaip daigas dygsta i‰ dirvos. Kai kuriems patinka
kolekcionuoti akmenòlius ir tyrinòti lapus. Augindami gyvnus ir juos
priÏiròdami mokomòs apie gimimà, gyvenimà ir mirt∞. Mes i‰moks-
tame mylòti ir tarnauti. Todòl turòtume skatinti susidomòjimà gamta,
kur∞ parodo ‰eimos nariai.

■ UÏra‰ykite lentoje: Knygos. Kaip mes galime skatinti savo nami‰kius
skaityti geras knygas?

Ra‰t˜ ir kit˜ ger˜ knyg˜ skaitymas maitina ms˜ protus, kaip geras
maistas maitina ms˜ knus. Knygos – kaip draugai. Jos gali pakylòti
mus ar nusmukdyti. Deròt˜ skaityti tik tas knygas, kurios padòs mums
tapti geresniais Ïmonòmis. Geros knygos padeda suprasti, kas yra gera,
graÏu ir teisinga.

Parinkdamos geras knygas savo namams, mes galime paveikti savo
‰eimos nari˜ skaitymo ∞proãius. Paskatinkime juos garsiai skaityti vieni
kitiems. Galime pasakoti savo gyvenimo ir savo protòvi˜ istorijas.

■ Perskaitykite Doktrinos ir Sandor˜ 88:118 ir 90:15. Kokias knygas
turòtumòte atne‰ti ∞ namus, kad padòtumòte savo ‰eimai?

■ UÏra‰ykite lentoje: Pramogos. Kokias pramogas turòtume leisti savo
‰eimai?
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Filmai ir televizijos programos mums daro pana‰ià ∞takà kaip ir knygos.
Kai kurios moko teising˜ princip˜, kai kurie tiesiog linksmina, o kai
kurie skleidÏia klaidingas idòjas. Ms˜ ‰eimos turòt˜ nutarti, kurios
programos yra vertos ms˜ laiko. Daug suaugusi˜j˜ ir vaik˜ galòt˜
geriau panaudoti savo laikà, kur∞ praleidÏia prie televizoriaus, tobulin-
dami savo knus ir protus – ‰ioje pamokoje jau aptaròme, kaip galima
tai padaryti.

■ UÏra‰ykite lentoje: Tvarka ir ‰vara.

Galima kurti groÏ∞ savo namuose net neturint daug pinig˜. Neturò-
tume savyje nei savo namuose laikyti nieko purvino, apskurusio ar
bjauraus. Kartais, noròdamos palaikyti namus ‰varius ir tvarkingus,
apleidÏiame savo uÏsiòmimus, pomògius ir projektus. Mums gali
atrodyti, kad dòl j˜ keliamos netvarkos ms˜ namai atrodo maÏiau
patraukls. Taãiau kiekvienam ‰eimos nariui turi bti duota laisvò
kurti. Visi turime gerbti kit˜ ‰eimos nari˜ nuosavyb´ ir uÏsiòmimà.
Kiekvienam vaikui turòt˜ bti skirta speciali vieta, stalãius ar dòÏò jo
„lobiams“.

Apibendrinimas
Tryliktasis tikòjimo teiginys sako: „Jei yra kas dora, mylòtina, ar verta
pritarimo, ar girtina – mes siekiame viso to.“ ·iuo teiginiu galòtume
vadovautis kurdamos dvasingà nam˜ atmosferà.

Prezidentas Deividas O. Makòjus pasakò: „NeÏinau kitos tokios vietos,
i‰skyrus namus, kur galima rasti ‰io gyvenimo laim´. Namus galima
paversti gabalòliu dangaus; i‰ ties˜ a‰ ∞sivaizduoju dang˜ esant ideali˜
nam˜ t´sin∞.“ (Secrets of a Happy Life, rinkt. Llewelyn R. Mckay [1960],
p. 18). Visos mes turime privilegijà ir uÏduot∞ kurti tokius namus.

■ Pagiedokite giesm´ „GroÏis supa mus aplink“ (Giesmòs ir vaik˜
dainos, p. 44).

Kvietimas
·ià savait´ padarykite kà nors konkretaus, kas pagerint˜ js˜ nam˜
atmosferà. I‰ pradÏi˜ bandykite daÏniau ‰ypsotis ir pagerinti savo
nusiteikimà. Îiròkite, kas atsitiks su kitais ‰eimos nariais. Suplanuo-
kite pasivaik‰ãiojimà po gamtà, reguliarià skaitymo programà ar kito-
kià smagià veiklà su savo vaiku.
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Mokytojos pasiruo‰imas
Prie‰ pravesdama ‰ià pamokà:

1. Studijuokite Evangelijos princip˜ 34 skyri˜ „Ms˜ talent˜ lavinimas“
ir 36 skyri˜ „·eima gali bti amÏina“.

2. Pamokà uÏbaikite giesme „GroÏis supa mus aplink“ (Giesmòs ir vaik˜
dainos, p. 44).

3. Papra‰ykite klasòs nares papasakoti js˜ parinktas istorijas, perskai-
tyti Ra‰t˜ i‰traukas ar citatas.
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·ios pamokos tikslas yra padòti mums paversti savo namus Evangeli-
jos mokymosi centru.

Gimdytojai turi mokyti savo vaikus
Enosas, prana‰o snus, daÏnai girdòdavo savo tòvà Jokbà kalbant
apie amÏinàsias tiesas. Vienà dienà Enosas i‰òjo ∞ mi‰kà medÏioti. Ten,
kaip jis sakò:

„ÎodÏiai, kuriuos daÏnai girdòjau savo tòvà kalbant apie amÏinàj∞ …,
giliai ∞sismelkò ∞ mano ‰ird∞.

Ir mano siela alko, ir a‰ atsiklaupiau prie‰ais savo Sutvòròjà.“ (Enoso
1:3–4.) Visà dienà meld´sis, jis i‰girdo balsà, sakant∞, kad jo nuodòmòs
atleistos. ·is patyrimas buvo toks reik‰mingas Enosui, kad visà likus∞
gyvenimà jis mokò Evangelijos ir dÏiaugòsi ja.

Enosas mokòsi Evangelijos savo namuose. Senasis Testamentas moko:
„Jaunikaitis, ∞prat´s ∞ savo kelià, ir pasen´s nepasitraukia i‰ jo.“ (Patar-
li˜ 22:6.) Ms˜, kaip tikinãi˜ gimdytoj˜, pareiga yra padòti savo vai-
kams mokytis Evangelijos princip˜ ir taikyti juos savo gyvenime.

Ms˜ namai – mokymosi centras
Vie‰pats suplanavo, kad mes visada mokysimòs ir tobulòsime. Jis
numatò gimdytojams didÏiul´ atsakomyb´ mokyti savo vaikus. Dòl to
mes turime paversti savo namus vieta, kur galima mokytis Evangelijos.

■ Perskaitykite Doktrinos ir Sandor˜ 68:25–28. Kur vaikai gauna
pagrindini˜ Ïini˜ apie pasaul∞? Kaip jie gali suÏinoti apie amÏinàj∞
gyvenimà?

Vaikai apie ‰∞ gyvenimà suÏino namuose, mokykloje ir i‰ savo Ïaidim˜
draug˜. Bet amÏin˜j˜ ties˜ paprastai jie nei‰moksta mokykloje ar i‰
draug˜. Vie‰pats gimdytojams paskyrò pareigà mokyti savo vaikus
amÏin˜j˜ ties˜. Jà atlikdami vykdome Jo ∞sakymus.

Kad uÏaugintume savo vaikus ‰viesoje ir tiesoje, turime studijuoti
Evangelijà namuose kartu su vaikais net tada, kai jie maÏi. Karalius
Benjaminas pasakò gimdytojams:
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„Ir neleisite, kad js˜ vaikai … perÏengt˜ Dievo ∞statymus ir pe‰t˜si,
ir kivirãyt˜si vienas su kitu, ir tarnaut˜ velniui…

bet mokysite juos vaik‰ãioti tiesos ir rimtumo keliais; mokysite juos
mylòti vienas kità ir tarnauti vienas kitam.“ (Mozijo 4:14–15.)

Pasiruo‰imas Evangelijos studijavimui su ‰eima
Kad ms˜ namai tapt˜ tinkama vieta Evangelijos mokymuisi, turime
tai suplanuoti. Kiekviena ‰eima turòt˜ surasti metodà, kuris labiausiai
tinka jos nariams.

■ Parodykite plakatà su ‰iuo sàra‰u ar uÏra‰ykite ‰ià informacijà
lentoje:

Sukurkite tinkamà mokymuisi atmosferà
Ms˜ vaikai neturòt˜ varÏytis, kai namuose nori pasikalbòti su mumis.
Daugybòje nam˜ tvyro ∞tampa, kuri neleidÏia vaikams i‰dr∞sti uÏduoti
klausim˜ ir i‰reik‰ti savo jausmus. Prezidentas Deividas O. Makòjus
patarò: Gimdytojai turi … parodyti norà atsakyti ∞ klausimus. Vaikas,
kuris uÏduoda klausimà, prisideda prie laimòs js˜ gyvenime.“ (Gospel
Ideals [1953], p. 480.) Mes turime skatinti vaikus uÏdavinòti klausimus,
ypaã apie Evangelijà. Mes ne visada galime Ïinoti atsakymus, bet
galime mokytis kartu.

■ Kaip galime skatinti diskusijas apie Evangelijà savo namuose?

Melskitòs su ‰eima
■ Parodykite paveikslà 32-a, „Drauge besimeldÏianti ‰eima“.

Besimelsdamos su savo ‰eimomis mes galime juos mokyti. Mes galime
i‰reik‰ti jiems savo viltis, rpesãius ir idealus. Melsdamosi uÏ ‰eimos
narius ir kitus Ïmones, galime i‰mokyti meilòs ir rpinimosi kit˜
poreikiais. Dòkodamos Dangi‰kajam Tòvui uÏ savo palaiminimus,
mes galime padòti vaikams i‰mokti suprasti savo paãi˜ palaiminimus.

1. Sukurkite tinkamà mokymuisi atmosferà.
2. Melskitòs su ‰eima.
3. Pasinaudokite „mokymui tinkamomis akimirkomis“.
4. Reguliariai studijuokite Ra‰tus ir kitokià Evangelijos

medÏiagà.
5. Reguliariai renkite ‰eimos nam˜ vakarus.
6. Liudykite savo vaikams.
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Bendraudamos su ms˜ Dangi‰kuoju Tòvu, mes mokome apie savo
santykius su Juo ir apie meil´, kurià Jam jauãiame.

Pasinaudokite „mokymui tinkamomis akimirkomis“
Evangelijos galime mokyti ∞vairiose situacijose. Valgant prie stalo,
gimdytojai gali parodyti, kaip kasdieniniai ∞vykiai susij´ su Evangelijos
principais. Istorijos, kurias pasakojame vaikams prie‰ miegà, gali bti
paimtos i‰ Mormono Knygos, Biblijos ar ms˜ paãi˜ dvasini˜ paty-
rim˜. Mes galime dalintis istorijomis i‰ ms˜ kasdieninio Ra‰t˜ skai-
tymo. Kasdieninòse situacijose galime mokyti savo vaikus suprasti
Evangelijos principus.

■ Kada dar galime mokyti Evangelijos princip˜?

Nuolatos studijuokite Ra‰tus ir kitokià evangelin´ medÏiagà
■ Parodykite paveikslà 32-b, „Motina skaito ‰ventuosius Ra‰tus savo

vaikams“.

Moterims buvo liepta studijuoti Ra‰tus: „Mes noròtume, kad visos
pastar˜j˜ dien˜ ‰ventosios seserys skaityt˜ visus patvirtintus Ra‰tus
[Biblijà, Mormono Knygà, Doktrinà ir Sandoras bei Brang˜j∞ Perlà] ir
apmàstyt˜ savo ‰irdyse amÏinàsias tiesas, kurios ten yra.“ (Bruce R.
McConkie, „Drink From the Fountain“, Ensign, 1975 balandis, p. 70.)
Jei parodysime tinkamà pavyzd∞, bus lengviau i‰mokyti savo vaikus
skaityti ‰ventuosius Ra‰tus.

Ra‰tus studijuoti galima ∞vairiais bdais. Galima studijuoti individua-
liai ir su visa ‰eima.

■ Pademonstruokite plakatà su ‰iuo sàra‰u arba uÏra‰ykite ‰ià infor-
macijà lentoje. Tada papra‰ykite, kad mokinòs pasilyt˜, kaip dar
galima individualiai studijuoti ‰ventuosius Ra‰tus.

1. Perskaitykite Ra‰tus nuo pradÏios ligi galo. Bandykite
skaityti vienà ar daugiau skyri˜ per dienà ar skaityti
po penkiolika minuãi˜ per dienà.

2. Studijuokite Ra‰tus pagal temà (tokià, kaip „malda“ ar
„paklusnumas“). Suraskite visas nuorodas ta tema.

3. Tyrinòkite Ra‰tus, ie‰kodamos atsakymo ∞ klausimà.
4. Sudarykite jus ∞kvepianãi˜ eiluãi˜ sàra‰à.
5. Sura‰ykite dalines Ra‰t˜ nuorodas reguliari˜ studij˜

plane.
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■ Pademonstruokite plakatà su ‰iuo sàra‰u arba uÏra‰ykite ‰ià infor-
macijà lentoje. Tada papra‰ykite, kad klasòs naròs pasilyt˜ dar
keletà bd˜, kaip bt˜ galima studijuoti ‰ventuosius Ra‰tus su
‰eima.

Kok∞ bdà bepasirinktume, Ra‰t˜ studijavimà visada turime pradòti
malda. Turime pra‰yti Dangi‰kojo Tòvo vadovavimo bei supratimo ir
galvoti apie tai, kà perskaitòme, taikydamos Evangelijos principus savo
gyvenime.

Vyskupas H. Barkas Pitersonas sakò: „Neturòt˜ bti – privalo nebti –
‰eimos ‰ioje BaÏnyãioje, kuri kasdien nestudijuoja ‰vent˜j˜ Ra‰t˜.
Kiekviena ‰eima gali daryti tai jiems prieinamu bdu.“ (Îr. Conference
Report, 1975 balandis, p. 79; arba Ensign, 1975 geguÏò, p. 53–54.)

■ Kodòl svarbu studijuoti ‰ventuosius Ra‰tus su ‰eima? Papra‰ykite,
kad seserys paai‰kint˜, kaip joms pavyksta sòkmingai studijuoti
Ra‰tus.

■ Parodykite paveikslà 32-c, „Evangelija ir kitos geros knygos turi bti
prieinamos visiems ‰eimos nariams“.

1. Paskiriame tam penkiolika minuãi˜ kiekvienà rytà
prie‰ tòvui i‰einant ∞ darbà, o vaikams – ∞ mokyklà.

2. Praveskite trumpas studijavimo valandòles vakare,
prie‰ vaikams einant miegoti.

3. Paruo‰kite istorijas i‰ ‰vent˜j˜ Ra‰t˜ ir papasakokite
jas jaunesniesiems vaikams.

4. Parinkite specialias ‰vent˜j˜ Ra‰t˜ eilutes ir uÏra‰ykite
jas ant korteli˜. Pakabinkite korteles ant skelbim˜ len-
tos ar sienos, kur kiekvienas galòs jas matyti. Tada ska-
tinkite ‰eimos narius tas eilutes ∞siminti.

5. Pasirinkite ‰vent˜j˜ Ra‰t˜ i‰traukà mokyti kokio nors
principo. Po to nutarkite, kaip pritaikyti principà prak-
tikoje. PavyzdÏiai: perskaitykite Mato 25:31–40, tada
padòkite vargstanãiai ‰eimai; arba perskaitykite
Jokbo 1:27 ar Galatams 6:2 ir padòkite kam nors, kas
kà tik prarado artimà Ïmog˜.

6. Jei turite, skaitykite kalbas i‰ paskutinòs visuotinòs
konferencijos. Pritaikykite pateiktus pasilymus.

7. Jei turite, klausykite ‰vent˜j˜ Ra‰t˜, ∞ra‰˜.
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Mokytis Evangelijos princip˜ gali padòti ir kitokia medÏiaga. Namuose
lentynoje ar knyg˜ spintoje turòt˜ bti evangelinòs literatros biblio-
teka. Ten turòt˜ bti knygos, paveikslai, kasetòs ir grotuvas bei kitos
medÏiagos, kad jomis galòt˜ naudotis visa ‰eima. BaÏnyãios patvirtinti
Ra‰tai ir Evangelijos principai turòt˜ bti pagrindinòs ms˜ bibliotekos
knygos ar juostos. Jei ∞manoma, reikt˜ kiekvienam vaikui nupirkti
asmenin∞ Mormono Knygos ir Biblijos egzempliori˜. Po to mes turò-
tume paskirti special˜ laikà, kada su jais studijuosime ‰ias knygas.
Negalime tikòtis, kad ms˜ vaikai ims patys studijuoti, jei mes nedirb-
sime su jais ir nerodysime pavyzdÏio.

Reguliariai renkite ‰eimos nam˜ vakarus 
·eimos nam˜ vakaras yra viena i‰ tinkamiausi˜ prog˜ mokyti ms˜
vaikus. (Tam paskirti pirmadienio vakarai.) ·eima turòt˜ naudotis ‰ei-
mos nam˜ vakaro vadovòliu. Jei nòra vadovòlio, turòtume studijuoti
‰ventuosius Ra‰tus ir „Evangelijos principus“ klausyti Evangelijos
∞ra‰˜ ar dalintis savo jausmais apie BaÏnyãià. Malonios, dÏiaugsmingos
atmosferos sukrimas padòs vaikams mògautis vakaru. Tada jie noròs
labiau ∞ j∞ ∞sitraukti. ·eimos nam˜ vakaras neturòt˜ bti uÏpildytas
pamokslavimu, kurio vaikai negali suprasti. Jis turòt˜ bti smagus
visiems.

Liudykite savo vaikams
Valgydamos, studijuodamos ‰ventuosius Ra‰tus, per ‰eimos nam˜
vakarus ar pokalbius apie Evangelijà turòtume dalintis savo liudijimais
su vaikais. Girdòdami mus ir matydami savo paãi˜ akimis, kad mes
gyvename Evangelija, j˜ paãi˜ liudijimai apie Evangelijà sustipròs.

■ Perskaitykite Pakartoto ∞statymo 11:19. Tegul klasòs naròs pasidalina
patirtimi apie tai, kaip jos savo vaikus moko Evangelijos.

Apibendrinimas
Jei studijuosime Evangelijà, ms˜ ‰eimos bus palaimintos. Ms˜ liudi-
jimai ir ms˜ namai stipròs. Mes rasime atsakymus ∞ savo problemas,
bsime laimingesnòs ir jausime didesn´ ramyb´, nes stengiamòs
gyventi arãiau Jòzaus Kristaus ir Dangi‰kojo Tòvo.

·eimos motina, kuri vesdavo ankstyvas rytines Ra‰t˜ studijas, papasa-
kojo apie palaiminimus:

„Mes gavome daug naudos i‰ ‰ios ankstyvo ryto programos: geriau
supratome ‰ventuosius Ra‰tus, padidòjo j˜ reik‰mò gyvenime, taip pat
pradòdavome dienà kartu, atsirado galimybò kartu su ‰eima maloniai
papusryãiauti.
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A‰ esu tikra, kad ms˜ vaikai i‰eina ∞ mokyklà laimingesni ir saugesni
dòl sav´s, ms˜ ‰eimos ir savo pasaulio.“ (Geri Brinley, „Getting a
Head Start on the Day“, Ensign, 1977 balandis, p. 8.)

Vyresnysis Briusas R. Makonkis papasakojo apie kitus palaiminimus,
kuriuos gauname dòl ‰i˜ studij˜: „Mes norime ramybòs, dÏiaugsmo
bei laimòs ‰iame gyvenime ir norime tapti amÏinojojo gyvenimo atei-
nanãiame pasaulyje paveldòtojais. Tai yra du didÏiausi palaiminimai,
kuriuos gali paveldòti Ïmonòs. Mes galime gauti juos skaitydami ir
mokydamiesi amÏinojo gyvenimo ÏodÏi˜ ãia ir dabar bei laikydamiesi
∞statym˜.“ („Drink from the Fountain“, Ensign, 1975 balandis, p. 70.)

Kvietimas
Pasiruo‰kite studijuoti Evangelijà namuose tiek su ‰eima, tiek indivi-
dualiai. Kasdien ie‰kokite prog˜ paai‰kinti savo vaikams Evangelijos
principus.

Papildomos Ra‰t˜ i‰traukos
■ Romieãiams 15:4 (‰ventieji Ra‰tai suteikia vilties).

■ 2 Timotiejui 3:14–17 (‰ventieji Ra‰tai veda mus ∞ tobulyb´).

■ 2 Nefio 4:15 (‰ventieji Ra‰tai pasimokymui ir ms˜ labui).

■ Doktrinos ir Sandor˜ 1:37 (∞sakymai yra tikri ir patikimi).

Mokytojos pasiruo‰imas
Prie‰ pravesdama ‰ià pamokà:

1. Paruo‰kite plakatà, kaip siloma pamokoje, ar uÏra‰ykite ‰ià infor-
macijà lentoje.

2. Papra‰ykite klasòs nares papasakoti js˜ parinktas istorijas, perskai-
tyti Ra‰t˜ i‰traukas ar citatas.
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·ios pamokos tikslas yra padòti mums pasiruo‰ti veiksmingai mokyti
Evangelijos.

Vienas kito mokymas
Vie‰pats ∞sakò savo BaÏnyãios nariams mokyti vieniems kitus.

■ Tegul klasòs narò perskaito Doktrinos ir Sandor˜ 88:77–78. Kà mes
turòtume mokyti?

Mes galime mokyti savo ‰eimà, draugus, kaimynus, bendradarbius ir
mokyklos draugus. Galime mokyti BaÏnyãios narius tam skirtose
pamokose. Taip pat galime mokyti nepriklausanãius BaÏnyãiai.

■ Parodykite paveikslà 33-a, „Mama moko savo dukrel´ uÏsiri‰ti bat˜
rai‰telius“.

Nuo pat Ïemòs sukrimo Vie‰pats mums liepò mokyti savo vaikus
Evangelijos. Galime tai daryti ‰eimos nam˜ vakaro metu ir kitomis
progomis. Ypaã motina turi daug prog˜ mokyti savo vaikus namuose.

■ Tegul klasòs naròs papasakoja apie savo patirt∞ mokant vaikus.

Vyresnysis Boidas K. Pakeris pasakò:

„Didelò dalis to, kà mes darome, yra mokymas. Parodyti vaikui, kaip
uÏsiri‰ti batà, … padòti dukrai i‰bandyti naujà receptà, sakyti kalbà
BaÏnyãioje, dalintis liudijimu, vesti susirinkimà ir, Ïinoma, mokyti
pamokà – visa tai yra mokymas, ir mes nuolatos tai darome…

Mes mokome, kai pamokslaujame ar kalbame, ar atsakinòjame per
susirinkimus.“ (Teach Ye Diligently [1975], p. 2–3.)

BaÏnyãioje yra daug prog˜ mokyti specialiai suburtose klasòse. Vyres-
nysis Boidas K. Pakeris mums priminò:

„Kiekvienas BaÏnyãios narys fakti‰kai visà savo gyvenimà mokytojauja.

Visose BaÏnyãios organizacijose tarnauja mokytojai…
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33-a. Mama moko savo dukrel´ uÏsiri‰ti bat˜ rai‰telius.
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BaÏnyãia juda pirmyn, nes jà palaiko mokymo galia. Karalystòs darbas
sutrukdomas, jei mokymo darbas atliktas nenaudingai.“ (Teach Ye Dili-
gently [1975], p. 2–3.)

Kartais mes mokome ne klasòje. Mes mokome kalbòdami vieni su
kitais. Tokiu pavyzdÏiu yra ‰i istorija.

„Vyskupas Fredas Kerolas ∞Ïengò ∞ ms˜ gyvenimà, kada ms˜ ‰eima
atsikraustò ∞ jo apylink´ man bnant Aarono kunigystòs diakonu,, nors
jau buvau i‰aug´s i‰ to amÏiaus. ·is didis vyras man asmeni‰kai
pasakò turbt ne daugiau kaip penkiasde‰imt ÏodÏi˜, bet dvide‰imt
penki i‰ j˜ nei‰dildomai ∞strigo man ∞ atmint∞. A‰ esu tikras, kad ‰is
gerasis vyskupas neturòjo supratimo apie didÏiul´ ∞takà, kurià man
padarò tie dvide‰imt penki auksiniai ÏodÏiai, vienà dienà tyliai pasa-
kyti asmeni‰kai man: „A‰ pastebòjau, koks pagarbus tu esi ms˜ BaÏ-
nyãios susirinkimuose. Tu esi puikus pavyzdys kitiems berniukams.“

Tik keletas ÏodÏi˜, bet kokie jie galingi! Jie man padarò didesn´ ∞takà
nei ‰imtai uÏduoãi˜, kurias buvau atlik´s. Iki tol a‰ niekad negalvojau
apie save kaip apie itin pagarb˜. A‰ net ∞sitikin´s, kad vyskupas Kero-
las mano nedràs˜, santr˜ bdà palaikò pagarba. Bet ne tai svarbu.
Nuo to karto a‰ pradòjau svarstyti, kokià reik‰m´ mano gyvenime turi
pagarba. Greitai òmiau jaustis pagarbiu. Gal˜ gale, jeigu vyskupas
Kerolas manò, jog a‰ esu pagarbus, turbt a‰ i‰ ties˜ esu! ·i nuostata,
kurià i‰ugdÏiau i‰ vyskupo Kerolo pasòtos sòklos, nuo tada i‰augo tiek,
kad daro mano gyvenimui vadovaujanãià ∞takà.“ (Lynn F. Stoddard,
„The Magic Touch“, Instructor, 1970 rugsòjis, p. 326–327.)

Vis˜ klasi˜ mokytojai turi daug prog˜ daryti ∞takà ir vesti klasòs
narius. Jei stengiasi, jie randa tinkamiausius bdus mokyti Evangelijos
princip˜ tiek klasòje, tiek ir uÏ jos rib˜. Vyresnysis Tomas S. Monsonas
papasakojo, kaip viena mokytoja paveikò j∞:

„Per sekmadieninòs mokyklos pamokà ji mokò mus apie pasaulio
sukrimà, Adomo nuopuol∞, apmokanãià Jòzaus aukà. Ø savo klas´
kaip garbòs sveãius ji atsivedò Moz´, Jo‰u´, Petrà, Tomà, Pauli˜ ir Jòz˜
Krist˜. Nors j˜ nematòme, mes i‰mokome mylòti, gerbti ir sekti jais.

Jos mokymas niekada nebuvo toks veiksmingas ir niekada neturòjo
tokios neblòstanãios ∞takos, kaip tà sekmadienio rytà, kai ji su lidesiu
prane‰ò mums, kad ms˜ bendraklasio mama apleido ‰∞ pasaul∞. Tà
rytà mes pasigedome Bilio, bet nieko neÏinojome apie jo neatòjimo
prieÏast∞. Pamokos tema buvo „Duoti yra didesnis palaiminimas nei
gauti“.

Øpusòjus pamokai ms˜ mokytoja uÏvertò vadovòl∞ ir atvòrò ms˜ akis
ir ms˜ ausis, ir ms˜ ‰irdis Dievo ‰lovei. Ji paklausò: „Kiek pinig˜
mes turime klasòs vakaròli˜ rengimo fonde?“
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„…Keturis dolerius ir septyniasde‰imt penkis centus.“

Tada ji ‰velniai pasilò: „Bilio ‰eima yra sunkioje padòtyje ir priblok‰ta
nelaimòs. Kà js manote apie tai, kad mes aplankytume tos ‰eimos
narius ‰∞ rytà ir atiduotume jiems savo fondo pinigus?“

A‰ visada prisiminsiu maÏà grupel´, einanãià per tris miesto kvartalus,
Ïengianãià ∞ Bilio namus, pasisveikinanãià su juo, jo broliais, seserimis
ir tòvu. Ai‰kiai trko jo motinos. Visada branginsiu a‰aras, kurios suÏi-
bòjo ms˜ vis˜ akyse, kada vokas, kuriame buvo ms˜ brangusis
vakaròli˜ rengimo fondas, i‰ ‰velnios ms˜ mokytojos rankos peròjo
∞ vargstanãià nelaimingo tòvo rankà. Mes nepastebòjome, kaip sugr∞-
Ïome atgal ∞ maldos namus. Ms˜ ‰irdys buvo lengvesnòs nei kada
nors anksãiau; ms˜ dÏiaugsmas pilnesnis; ms˜ supratimas gilesnis.
Dievo ∞kvòpta mokytoja davò savo berniukams ir mergaitòms amÏinàjà
dievi‰kosios tiesos pamokà: „Duoti yra didesnis palaiminimas nei
gauti.“ („Only a Teacher“, Ensign, 1973 geguÏò, p. 29.)

Kiekvienas BaÏnyãios narys yra mokytojas. Mes visi mokome kitus
Evangelijos savo ÏodÏiais ir darbais. Kai mus pakrik‰tijo, mes paÏadò-
jome „bti Dievo liudytojais visada ir visame, ir visur, kur bebtumòt,
net iki mirties“ (Mozijo 18:9). Po krik‰to mes turime dalintis Evangelija
su savo artimaisiais ir visais Ïmonòmis Ïemòje. Mes taip pat turime
mokyti savo vaikus ir kitus BaÏnyãios narius.

Studijavimas ir pasiruo‰imas
■ Parodykite paveikslà 33-b, „Sesuo moko i‰ ‰vent˜j˜ Ra‰t˜“.

Kad taptume geromis mokytojomis mes turime gerai pasiruo‰ti. Visos
turime mokytojo sugebòjim˜, bet kiekvienas galime dar patobulòti.
Prezidentas Deividas O. Makòjus sakò: „Joks mokytojas negali mokyti
to, ko jis ar ji neÏino. Joks mokytojas negali mokyti to, ko jis nemato ir
nejauãia.“ (Treasures of Life [1962], p. 476.)

■ Papra‰ykite klasòs nares pasiklausyti minãi˜, kaip pasiruo‰ti pamo-
kai, i‰sakyt˜ ‰ioje citatoje.

„Paskirkite laikà ir vietà pasiruo‰ti savo pamokai. Pasiruo‰kite
medÏiagà – ‰ventuosius Ra‰tus, pamokos vadovòl∞, Ra‰t˜ nuorodas,
popieri˜, pie‰tukà…

Pradòkite ruo‰tis [malda]. Tai yra [Vie‰paties] Evangelija; js esate Jo
mokytojai, mokantys Jo vaikus. Paklauskite Vie‰paties, kaip turite
mokyti Ïinios… Jei jauãiate poreik∞, prie maldos galite prijugti pas-
ninkà, kaip ypatingà priemon´, padòsianãià pajusti Vie‰paties Dvasià.“
(Teacher Development Program: Basic Course [1971], p. 133.)
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33-b. Sesuo moko i‰ ‰vent˜j˜ Ra‰t˜.
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■ Sura‰ykite lentoje priemones, kuri˜ jums reikia pasiruo‰ti pamokai.
Kà js turòtumòte daryti, kai ruo‰iatòs?

Ruo‰iant pamokà klasei, silomi tokie Ïingsniai:

1. Nustatyti pamokos tikslà.

Daugumoje BaÏnyãios vadovòli˜ ‰is tikslas para‰ytas pamokos pra-
dÏioje. Pamokos tikslas, tai idòja, ko klasòs nariai turi i‰mokti, kad
atsimint˜ tai ir vykdyt˜. UÏsira‰ykite savo tikslà ir apgalvokite j∞,
kai ruo‰iatòs pamokai.

2. SusipaÏinkite su pamokos medÏiaga.

I‰ anksto i‰studijuokite pamokos medÏiagà, tiek vadovòl∞, tiek ir
‰ventuosius Ra‰tus bei nuspr´skite, kurie punktai yra svarbiausi.
Visada ruo‰kitòs su malda.

3. Tyrinòdamos ir studijuodamos surinkite vaizdines mokymo prie-
mones.

Kad sukeltumòte susidomòjimà pamoka, naudokite vaizdines prie-
mones. Daiktai, Ïemòlapiai, nuotraukos ir kiti dalykai gali bti vaiz-
dinòmis mokymo priemonòmis. Sukurti susidomòjimà pamoka
svarbu mokant bet kokio amÏiaus Ïmones.

4. Sudòliokite pamokos pagalbines priemones ir medÏiagà.

Paruo‰kite savo medÏiagà tokia pat tvarka, kokia ji bus naudojama
pamokoje. Jei i‰ anksto jà sudòliosite, i‰vengsite sàmy‰io.

Meilò tiems, kuriuos mokome
Vyresnysis Boidas K. Pakeris sakò: „Geras mokytojas jau i‰studijavo
pamokà. Puikus mokytojas taip pat stebi ir mokinius – stebi juos rimtai
ir tikslingai… Kai atidÏiai stebòsite savo mokini˜ elgsenà ir i‰rai‰kas,
js˜ ‰irdyje gali i‰tryk‰ti … jausmas, artimas ∞kvòpimui, – tai meilò,
kuri privers jus ie‰koti bd˜ Vie‰paties darbui atlikti – ganyti Jo avis.“
(„Study Your Students“, Instructor, 1963 sausis, p. 17.)

Mokiniai, kurie yra mylimi, jaus daugiau pasitikòjimo. Jie jaus tro‰-
kimà tobulòti. Mokiniai, kurie yra mylimi, i‰moks mylòti kitus. Moky-
tojai, kurie myli savo mokinius, gauna ∞kvòpimà i‰ Vie‰paties. Jie
geriau supranta savo mokini˜ poreikius.

„Net mokytojas, neturintis tradicinio mokymo meno Ïini˜, gali atne‰ti
daug naudos kiekvienam mokiniui, jei mylòs ir gerbs tà mokin∞ ir
rodys asmeni‰kà susidomòjimà juo.

Prisimenu, kaip vienà dienà sutikau mokytojà, kur∞ laikiau sausu ir
ne∞domiu, ir jis davò man knygà, kuri, jo manymu, man galòjo bti
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∞domi. A‰ ne itin susidomòjau knyga… Bet tà dienà òmiau naujai Ïi-
ròti ∞ tà mokytojà, kuris parodò tok∞ susidomòjimà manimi, ir nuo to
laiko jis galòjo pasiekti mane.“ (William E. Berrett, „Teaching: An
Extention of Your Personality“, Ensign, 1973 balandis, p. 61.)

■ Kaip mes galime parodyti savo meil´ klasòs nariams klasòje? po
pamok˜?

Melskime Dvasios pagalbos
■ Parodykite paveikslà 33-c, „Studijuodama ‰ventuosius Ra‰tus, moky-

toja meldÏia vadovavimo“.

Prezidentas Brigamas Jangas sakò: „Po vis˜ ms˜ pastang˜ ∞gyti
i‰minties i‰ geriausi˜ knyg˜ ir t.t. vis dar lieka atviras ‰altinis:
„Jei kuriam i‰ js˜ trksta i‰minties, tepra‰o Dievà“ (Jokbo 1:5).“
(Discourses of Brigham Young, rinkt. John A. Widtsoe [1954], p. 261.)

Jei mes norime gauti mokymo dovanà, turime melstis savo Dangi‰ka-
jam Tòvui. Jis padòs mums paruo‰ti pamokà. Jis padòs mums paÏinti
ir mylòti mokinius. Jei ie‰kosime Jo pagalbos, Jis bus su mumis tada,
kai mes mokome.

Apibendrinimas
Ms˜ pareiga mokyti Evangelijos savo vaikus, kitus BaÏnyãios narius
ir nepriklausanãius BaÏnyãiai savo ‰eim˜ narius visame pasaulyje.

„Vyresnysis Vonas J. Fiderstounas, cituodamas prezidentà Deividà O.
Makòj˜, pasakò: „Nòra didesnòs atsakomybòs pasaulyje, kaip Ïmogi‰-
kosios sielos mokymas.“ Tada vyresnysis Fiderstounas t´sò: „Didelò
kiekvieno gimdytojo ir mokytojo BaÏnyãioje asmeninio tarnavimo dalis
yra mokyti ir ruo‰ti.“ (Îr. Conference Report, 1976 spalis, p. 153; arba
Ensign, 1976 lapkritis, p. 103.)

Vie‰pats tikisi, kad mes pasiruo‰ime veiksmingai mokytojauti. Ruo‰tis
rei‰kia studijuoti, melstis ir mokyti su ·ventosios Dvasios pagalba.

Kvietimas
Pasirinkite Evangelijos principà, kurio mokysite ‰ià savait´. Melskitòs,
kad rastumòte prog˜ kas dienà jo mokyti. Pasibaigus savaitei, ∞vertin-
kite savo pastangas ir pagalvokite, kaip tobulòti toliau.

Papildomos Ra‰t˜ i‰traukos
■ Pakartoto Østatymo 6:5–7 (nuolat ir stropiai mokykite vaikus).

■ Mozijo 4:14–15 (mokykite vaikus meilòs).

■ Doktrinos ir Sandor˜ 42:14 (mokykite Dvasia).
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33-c. Studijuodama ‰ventuosius Ra‰tus, mokytoja meldÏia vadovavimo.
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■ Doktrinos ir Sandor˜ 68:25–28 (mokykite vaikus Evangelijos).

■ Mozòs 6:57 (mokykite vaikus atgailos).

Mokytojos pasiruo‰imas
Prie‰ pravesdama ‰ià pamokà:

Papra‰ykite klasòs nares papasakoti js˜ parinktas istorijas, perskaityti
Ra‰t˜ i‰traukas ar citatas.
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·ios pamokos tikslas yra padòti mums pasiruo‰ti mokyti i‰ ‰vent˜j˜
Ra‰t˜.

·ventieji Ra‰tai – puikiausia mokymo medÏiaga
■ Parodykite paveikslus 34-a, „·i mokytoja Ïino, kad ji ne tik turi stu-

dijuoti ‰ventuosius Ra‰tus, bet ir apmàstyti tai, kà i‰moko“, ir 34-b,
„Sesuo moko i‰ ‰vent˜j˜ Ra‰t˜, o vaikai turi savàsias ‰vent˜j˜ Ra‰t˜
knygas, kuriomis gali pasinaudoti per pamokà“.

Prezidentas DÏ. Rubenas Klarkas jaunesnysis kartà pasakò grupei BaÏ-
nyãios mokytoj˜: „Js˜ pagrindinò … pareiga yra mokyti Vie‰paties
Jòzaus Kristaus Evangelijos … Js turite mokyti ‰ios Evangelijos nau-
dodami kaip mokymo ‰altin∞ ir autoritetà BaÏnyãios patvirtint˜ Ra‰t˜
knygas bei ÏodÏius t˜, kuriuos Dievas pa‰aukò vesti Jo Ïmones ‰iomis
pastarosiomis dienomis.“ (The Charted Course of the Church in Education
[1938], p. 10–11.)

DidÏiausia pagalba mokytojui yra Ïinoti ‰ventuosius Ra‰tus ir naudoti
juos mokymo eigoje.

Vie‰pats mokò apie ‰vent˜j˜ Ra‰t˜ paÏinimo ir mokymo svarbà. Apsi-
lank´s pas nefitus po prisikòlimo Jis pasakò: „Taip, a‰ ∞sakau jums stro-
piai tai [Ra‰tus] tyrinòti.“ (3 Nefio 23:1.) Jis taip pat ∞sakò jiems mokyti
Evangelijos kitus (Ïr. 3 Nefio 23:14). Doktrinoje ir Sandorose Jis ∞sakò
mums uoliai tyrinòti Ra‰tus (Ïr. DS 1:37). Mes turòtume i‰tikimai j˜
mokyti, nes jie liudija ir moko apie J∞ (Vie‰pat∞). ·ventieji Ra‰tai moko
visko, kà mes turime daryti, kad galòtume dÏiaugtis amÏinojo gyve-
nimo palaiminimu.

Be BaÏnyãios patvirtint˜ Ra‰t˜ mes dar turime Vie‰paties Ïod∞ ‰ian-
dien, duotà per Jo gyvàj∞ prana‰à. Gyv˜j˜ prana‰˜ ÏodÏiai, kai „jie
kalba ∞kvòpti ·ventosios Dvasios“, taip pat laikomi ‰ventaisiais Ra‰tais
(Ïr. DS 68:1–4). BaÏnyãios vadovòliai ir Ïurnalai padeda mums suÏinoti
prana‰˜ ÏodÏius ir paÏinti kitus ‰ventuosius Ra‰tus.
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bet ir apmàstyti tai, kà i‰moko.
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■ Kur mes galime gauti gyv˜j˜ prana‰˜ ÏodÏius?

·vent˜j˜ Ra‰t˜ taikymas ms˜ gyvenime
Kai Lehis ir jo ‰eima atvyko ∞ paÏadòtàjà Ïem´, Nefis mokò savo bro-
lius ‰vent˜j˜ Ra‰t˜. Jis mokò taip, kad Ïmonòs galòt˜ suprasti. Jis
pasakò: „Nes visus Ra‰tus a‰ pritaikiau mums, kad tai bt˜ ms˜ labui
ir pasimokymui.“ (1 Nefio 19:23.)

Ra‰tai moko mus „apie Vie‰paties darbus kitose Ïemòse tarp senovòs
Ïmoni˜“ (1 Nefio 19:22). Nors buvo para‰yti praeityje, ‰ventieji Ra‰tai
vis dar yra reik‰mingi mums ‰iandien. Geri mokytojai sugeba pritai-
kyti ‰ventuosius Ra‰tus dabartiniam gyvenimui ir parodo, kaip praei-
ties ∞vykiai padeda mums suprasti dabart∞.

■ Parodykite paveikslà 34-c, „Nefis ir Lehis su Liahona“. Tegul klasòs
narò perskaito 1 Nefio 16:9–12, 15–31.

Prisimindamas ‰ià Mormono Knygos istorijà apie Lehio ‰eimà ir Liahonà,
prezidentas Spenseris V. Kimbolas pasakò:

„Ar galite ∞sivaizduoti save Nefio vietoje, kai jis i‰girdo savo tòvà dÏiu-
giu balsu ‰aukiant∞ apie kaÏkà, rastà prie savo palapinòs dur˜? Tai
buvo … „kruop‰taus darbo rutulys“, pagamintas „i‰ gero skaistvario“
ir niekas niekada anksãiau nebuvo mat´s nieko pana‰aus (1 Nefio
16:10)…

Jei labai rpestingai i‰tirtumòte ‰io nepaprasto rutulio veikimà, js
pastebòtumòte, kad jis veikò „sulig tikòjimu, stropumu ir dòmesiu“,
kurie skiriami jam, kad rodyt˜ kelià, kuriuo turòtumòte eiti (1 Nefio
16:28)… Kà js pamanytumòte, jei po rimtesnio tyrinòjimo pastebòtu-
mòte, jog ant rutulio buvo uÏra‰ai, kurie „ai‰kiai ∞skaitomi“ ir … leido
suprasti Vie‰paties kelius? O kas bt˜, jei instrukcijos „laikas nuo laiko
keitòsi“, kai Vie‰pats perduodavo papildom˜ reikalavim˜, ir tai „sulig
tikòjimu ir stropumu“, kuriuos jam skyrò ‰eima? (1 Nefio 16:29)…

Rutulys, arba Liahona, – kuris, manoma, buvo kompasas, – buvo speci-
aliai Vie‰paties paruo‰tas parodyti [Lehiui] kursà, kuriuo jis turòt˜
keliauti per tyrus. Ar nenoròtumòte turòti tokio rutulio – kiekvienas i‰
js˜ – kad kiekvienà kartà, kai imtumòte klysti, jis parodyt˜ teisingà
kelià ir ra‰yt˜ jums Ïinutes, kad visuomet Ïinotumòte, kada klystate ar
einate neteisingu keliu?

Tai … js visi turite. Vie‰pats kiekvienam Ïmogui davò sàÏin´, kuri
kiekvienà kartà jam pasako, kada jis pasuka neteisingu keliu. Jam
visada pasakoma, jei jis klauso; bet, be abejo, Ïmonòs gali taip priprasti
prie t˜ ∞spòjim˜, kad ims ignoruoti juos, kol galiausiai visai j˜ nebepa-
stebòs.
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Js turite suprasti, kad savyje turite kaÏkà, pana‰˜ ∞ kompasà kaip
Liahona. Tai duota kiekvienam vaikui. … Jei jis ignoruos Liahonà,
kurià turi savyje, jis galiausiai nebegirdòs jos ‰nabÏdesi˜. Bet jei jis
atmins, kad kiekvienas i‰ ms˜ turi savyje teisingà vedl∞, ms˜ laivas
nepasuks neteisingu kursu … jei klausysime, kà sako ms˜ paãi˜
Liahona, kurià vadiname sàÏine.“ (Îr. Conference Report, 1976 spalis,
p. 115–117; arba Ensign, 1976 lapkritis, p. 77–79.)

■ Kaip prezidentas Kimbolas pritaikò Ra‰tus mums ‰iandien?

Kai paÏ∞stame Ra‰tus, galime pritaikyti teisingus principus savo gyve-
nime. Kiti pavyzdÏiai rodo, kaip viena motina mokò savo vaikus i‰
‰vent˜j˜ Ra‰t˜.

Vienà vakarà per maldos metà keturmetò Ana parei‰kò, kad ji nenori
sukalbòti maldos. Motina ∞kalbinòjo jà, bet Ana atsisakò melstis. Tada
motina papasakojo Anai Danieliaus istorijà.

■ Tegul paskirtoji klasòs narò perskaito Danieliaus 6:1–23 ar savais
ÏodÏiais papasakoja tà istorijà.

Po to mama paai‰kino, kad malda buvo labai svarbi Danieliui. Jis mel-
dòsi netgi tada, kai galvojo, jog turòs uÏ tai mirti. Tada ji paklausò
Anos: „Dabar, kai suÏinojai, kokia svarbi yra malda, ar noròtum kokios
pagalbos meldÏiantis?“

Kità kartà Ana ir ir jos sesuo DÏenifer garsiai ginãijosi. Abi mergaitòs
noròjo tos paãios lòlòs. Mama atòjo pas mergaites ir paklausò: „Kodòl gi
mums neperpjovus lòlòs per pus´ ir neatidavus kiekvienai po dal∞?“

– Ne, – atsakò Ana, – nepjauk jos per pus´.

– Taip, perpjauk, – su‰uko DÏenifer.

Motina atsakò: – Tai turi bti Anos lòlò. Ar atspòsit, i‰ kur a‰ Ïinau?
–Tada ji perskaitò ir aptarò su mergaitòmis istorijà, papasakotà 1 Karali˜
3:16–27.

■ Tegul paskirtoji klasòs narò perskaito ar savo ÏodÏiais papasakoja
istorijà i‰ 1 Karali˜ 3:16–27. Kaip ‰ventieji Ra‰tai padòjo motinai
mokyti vaikus? Perskaitykite Mato 25:1–13 ir Enoso 1:2–5.

Pasiruo‰imas mokyti ‰vent˜j˜ Ra‰t˜
Prezidentas Haroldas B. Li pasakò: „A‰ sakau, kad reikia mokyti ms˜
Ïmones ie‰koti atsakym˜ ‰ventuosiuose Ra‰tuose. Bet, nelaimei, dau-
gelis i‰ ms˜ neskaito ‰vent˜j˜ Ra‰t˜. Mes neÏinome, kas yra juose,
ir spòliojame apie tai, kà galòjome ten rasti. A‰ manau, kad ãia slypi
vienas i‰ didÏiausi˜ ‰iandienos pavoj˜.“ („Find the Answers in the
Scriptures“, Ensign, 1972 gruodis, p. 3.)
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Niekas neprivers ms˜ studijuoti ‰ventuosius Ra‰tus. Galime rasti
daug pretekst˜, kad nereikt˜ j˜ studijuoti. ·vent˜j˜ Ra‰t˜ studijas pri-
valome suplanuoti (Ïr. 32 pamokà „Evangelijos mokymasis namuose“,
‰iame vadovòlyje).

■ Kaip mes galime ∞veikti klitis, kurios trukdo studijuoti Ra‰tus?

Jei norime mokyti i‰ Ra‰t˜, turime padaryti daugiau nei tik skaityti
juos negalvodamos.

■ Tegul klasòs naròs perskaito Moronio 10:3. Ko Moronis moko mus
apie mokymàsi i‰ ‰vent˜j˜ Ra‰t˜?

Prezidentas Marionas G. Romnis pasakò:

„Kai a‰ skaiãiau Ra‰tus, mane ∞kvòpò Ïodis apmàstyti… Îodyne para-
‰yta, kad apmàstyti rei‰kia „pasverti mintyse, giliai apgalvoti, apsvars-
tyti, medituoti…

Apmàstymas, mano manymu, yra maldos forma. MaÏ˜ maÏiausiai tai
buvo priartòjimas prie Vie‰paties Dvasios.“ (Îr. Conference Report,
1973 balandis, p. 117; arba Ensign, 1973 liepa, p. 90.)

Perskaiãiusios ir apmàsãiusios ‰ventuosius Ra‰tus, galime papra‰yti
savo Dangi‰kojo Tòvo, kad Jis padòt˜ mums suÏinoti, ar jie tikri,
·ventosios Dvasios galia, kaip paÏadòjo Moronis. Dvasiai vadovaujant
studijuodamos ‰ventuosius Ra‰tus mes taip pat randame paguodà ir
problem˜ sprendimo bdus. Tokia patirtis padòs mums mokyti kitus.

■ Papra‰ykite, kad mokinòs papasakot˜, kaip ‰vent˜j˜ Ra‰t˜ studijavi-
mas palaimino j˜ gyvenimà ir padòjo pasiruo‰ti mokyti.

Apibendrinimas
Kad galòtume mokyti ‰vent˜j˜ Ra‰t˜, mes turime pasiruo‰ti daÏnai juos
skaitydamos. Turime apmàstyti medÏiagà, galvodamos apie jà. Turime
melstis su tikru, nuo‰irdÏiu ketinimu. Tada turime panaudoti tai, kà
suÏinojome ir supratome i‰ Dvasios. Kai tai padarysime, galòsime
mokyti ‰vent˜j˜ Ra‰t˜ su galia.

Kvietimas
PasiÏymòkite tas ‰vent˜j˜ Ra‰t˜ vietas, kurios jums ypatingai reik‰-
mingos. Palyginkite jas su savo paãi˜ gyvenimu. ·eimos nam˜ vakare,
prie stalo ar kitomis progomis pakalbòkite apie ‰vent˜j˜ Ra‰t˜ istorijas.
Pritaikykite ‰ventuosius Ra‰tus savo gyvenime.

Papildomos Ra‰t˜ i‰traukos
■ 2 Nefio 4:15–16 (Nefio meilò ‰ventiesiems Ra‰tams).

■ 2 Nefio 32:3 (sotinkitòs Kristaus ÏodÏiais).
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■ Almos 37:38–47 (Almos ‰ventieji mokymai jo snui Helamanui apie
Liahonà).

■ Doktrinos ir Sandor˜ 11:21–22 (gaukite Dievo Ïod∞).

Mokytojos pasiruo‰imas
Prie‰ pravesdama ‰ià pamokà:

1. Studijuokite Evangelijos princip˜ 10 skyri˜ „Ra‰tai“.

2. Pakartokite 32 pamokà „Evangelijos mokymasis namuose“ ‰iame
vadovòlyje.

3. Dviems mokinòms uÏduokite paskaityti ‰ias ‰vent˜j˜ Ra‰t˜ i‰trau-
kas ar savais ÏodÏiais papasakoti istorijas, uÏra‰ytas ‰iose eilutòse:
Danieliaus 6:1–23 ir 1 Karali˜ 3:16–27.

4. Papra‰ykite klasòs nares papasakoti js˜ parinktas istorijas, perskai-
tyti Ra‰t˜ i‰traukas ar citatas.
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·ios pamokos tikslas yra padòti mums mokyti Evangelijos ·ventosios
Dvasios galia.

Mokytojams reikia ·ventosios Dvasios vadovavimo
Vie‰pats mums ∞sakò mokyti vieniems kitus apie Jo karalyst´ (Ïr. DS
88:77). Kad galòtume mokyti, mes paãios turime turòti liudijimà apie
sugràÏintos Jòzaus Kristaus Evangelijos tiesà. Mes turime mokyti
·ventosios Dvasios galia ir ∞taka.

Prezidentas Deividas O. Makòjus pasakò: „Mokytojai, pasiruo‰imà
pamokoms pradòkite malda. Praveskite pamokas su maldinga ‰irdimi.
Tada melskitòs, kad Dievas praturtint˜ js˜ Ïinià… per savo ·vento-
sios Dvasios ∞takà.“ (Gospel Ideals, 223.)

Vyresnysis Hartmanas Rektoras jaunesnysis apie prezidentà Haroldà B.
Li papasakojo tokià istorijà:

„Netrukus po to, kai jis buvo paskirtas ∞ prezidento pareigas, … vienas
Ïurnalistas paklausò:

– Kà js tikitòs nuveikti bdamas BaÏnyãios prezidentas?

– Na, – pasakò jis, – ∞ ‰∞ klausimà a‰ galiu atsakyti didÏiojo prana‰o
ÏodÏiais, kada jam Vie‰pats paskyrò saugoti senuosius Ra‰tus. Jis
pasakò:

„Ir a‰ buvau vedamas Dvasios, neÏinodamas i‰ anksto, kà turòsiu
daryti“ (1 Nefio 4:6). (Îr. Conference Report, 1973 spalis, p. 134; arba
Ensign, 1974 sausis, p. 106.)

Kaip mokytojos, mes taip pat turime bti vedamos Dvasios. Kad galò-
tume mokyti Jòzaus Kristaus Evangelijos, mums reikia ·ventosios
Dvasios vadovavimo.

■ Papra‰ykite klasòs nares perskaityti Doktrinos ir Sandor˜ 42:12–14.
Ko mums ∞sakyta mokyti? Kur mes randame tuos principus? Kaip
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mes gauname Dvasià, kuria reikia mokyti? Kodòl neturòtume
mokyti, jei neturime ·ventosios Dvasios ∞takos?

·ventosios Dvasios galia gali padòti mokytojos ÏodÏiams giliau ∞si-
skverbti ∞ klausytoj˜ ‰irdis: „Nes kai Ïmogus kalba ·ventosios Dvasios
galia, ·ventosios Dvasios galia ne‰a tai ∞ Ïmoni˜ vaik˜ ‰irdis“ (2 Nefio
33:1).

■ Parodykite paveikslà 35-a, „Karalius Benjaminas moko savo tautà i‰
auk‰to bok‰to“.

Karalius Benjaminas su‰aukò savo Ïmones, kad duot˜ jiems ypating˜
nurodym˜. Jis tro‰ko sustiprinti juos dvasi‰kai.

■ Papra‰ykite klasòs nares perskaityti Mozijo 5:1–2. Kas privertò Ïmo-
nes tikòti karaliaus Benjamino ÏodÏiais, kai jis kalbòjo? Papra‰ykite,
kad kuri nors mokinò perskaityt˜ Mozijo 5:3–4. Kaip j˜ tikòjimas
nulòmò j˜ i‰gyvenimus?

Kaip gauti ·ventosios Dvasios vadovavimà
Mozijo sns mokò Evangelijos ·ventosios Dvasios galia. Jie gavo ‰∞
vadovavimà po dideli˜ pastang˜.

■ Papra‰ykite, kad kuri nors mokinò perskaityt˜ Almos 17:2–3. Kà darò
Mozijo sns, kad galòt˜ mokyti su galia? UÏra‰ykite tai lentoje.

Po to, kai studijuodama pasiruo‰ò pamokai, mokytoja turi melstis, kad
gaut˜ ·ventosios Dvasios vadovavimà.

Prezidentas Marionas G. Romnis papasakojo apie savo Ïmonos paty-
rimà mokant Dvasia. Ji turòjo pravesti pamokà apie prana‰o DÏozefo
Smito regòjimà, kai jis matò Tòvà ir Sn˜. Jos klasòje buvo sesuo,
nepriklausanti BaÏnyãiai, kuri turòjo universiteto diplomà. Sesuo
Romni bijojo, kad jos pamokos ‰i i‰silavinusi moteris nepriims, ir pati
nebuvo ∞sitikinusi, jog Ïino, kad tai tiesa.

Aptardama ‰ià problemà su savo motina, sesuo Romni pasakò: „A‰
negaliu pravesti tos pamokos. A‰ neÏinau, ar DÏozefas Smitas tikrai
regòjo Tòvà ir Sn˜.“

Jos motina nebuvo i‰silavinusi moteris, bet turòjo liudijimà. Ji pasakò
savo dukteriai: „Tu juk Ïinai, kaip prana‰as gavo regòjimà?“

„Taip, … jis gavo j∞ melsdamas Dievo i‰minties.“

[Sesuo Romni] nuòjo ∞ savo kambar∞ ir tai pabandò. Rezultatas buvo
toks, kad ji ∞tikinamai, su galia, vir‰ijanãia jos ∞gimtus sugebòjimus,
pravedò tà pamokà. Kaip ji galòjo tai padaryti? Tai ·ventoji Dvasia
atòjo pas jà, atsakydama ∞ jos pra‰ymà. Ji gavo ugn∞ savo sieloje.
Ji Ïinojo, kad DÏozefas Smitas matò juos taip gerai, kaip save pat∞.
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Ji nematò savo akimis lygiai to paties, kà matò prana‰as, bet ji turòjo
tok∞ pat∞ Ïinojimà. I‰ DÏozefo Smito apra‰ymo ji Ïinojo, kà jis matò,
ir ji gavo liudijimà i‰ ·ventosios Dvasios, kad jo pasakojimas yra tiesa.
(„How to Gain a Testimony“, New Era, 1976 geguÏò, p. 10–11.)

■ Kà darò sesuo Romni? Palyginkite tai su tuo, kas uÏra‰yta lentoje.
Kodòl pasitikòjimo ji ∞gavo sustiprinusi studijavimà malda? Kaip mes
vadiname paliudijimà, kur∞ gavo sesuo Romni?

■ Kuo skiriasi paprastas tiesos skaitymas nuo to, kai kas nors, kuo
pasitikite, pasako Ïinàs, jog tai tiesa? Tegul klasòs narò perskaito
Moronio 10:4–5. Kaip ·ventoji Dvasia pasako mums tiesà? Kà turime
daryti, kad gautume liudijimà?

Liudijimas
Mokyti su liudijimu rei‰kia mokyti Ïinant, kad Evangelija yra tikra. Su
liudijimo dvasia mes galime padòti kitiems suprasti sugràÏintàjà Evan-
gelijà. ·ventoji Dvasia klausytojams gali paliudyti Evangelijos princip˜
tiesà (Ïr. 1 Korintieãiams 2:12–13).

■ Parodykite paveikslà 35-b, „Du misionieriai prie besidominãiojo
dur˜“.

Vyresnysis Alvinas R. Daieris papasakojo tokià istorijà:

„Du misionieriai prie vien˜ nam˜ atvyko gana vòlai po piet˜… ·eima
kaip tik ruo‰òsi sòstis valgyti pavakari˜… Misionieriai su savo Ïinia
prie dur˜ neturòjo pasisekimo, ir moteris jau noròjo uÏdaryti duris…
[Kai durys uÏsidarò,] misionieriai liudijo apie Evangelijos tiesà… Vie-
nas i‰ vyresni˜j˜ specialiai pakòlò balsà, kad Ïmonòs, esantys viduje,
galòt˜ j∞ i‰girsti… [Po to] misionieriai gana greitai nuòjo.

Jie buvo praòj´ beveik pus´ kvartalo, kai i‰girdo, kad juos kaÏkas ‰au-
kia… Jaunas, maÏdaug keturiolikos met˜ amÏiaus vaikinas pavijo juos
ir pasakò: „Tòvas nori, kad js sugr∞Ïtumòte.“ Taigi jie nuskubòjo atgal
∞ tuos namus… Tòvas pasakò, kad jam nepadarò jokio ∞spdÏio tai, kas
buvo pasakyta prie dur˜, kol nei‰girdo, kaip vienas i‰ j˜ liudijo. „Tada,
– pasakò jis, – mane uÏpldo keistas jausmas, ir a‰ supratau, kad mes
neteisingai pasielgòme jus i‰varydami.“ Tas suÏadintas susidomòjimas,
atne‰tas liudijimo ir ∞sitikinimo dvasios, baigòsi tuo, kad visa ‰eima
pasikrik‰tijo.“ („When Thou Art Converted“, Instructor, 1961 liepa,
p. 225.)

■ Kodòl tòvas noròjo, kad misionieriai sugr∞Ït˜?

■ Tegul dvi paskirtosios seserys papasakoja, kaip jos jautòsi tada, kai
jas mokò Evangelijos.
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Apibendrinimas
Mokydamos ·ventàja Dvasia, pagilinsime tiek savo, tiek savo mokini˜
Ïinias, supratimà, liudijimus ir tikòjimà. Mes turime bti vertos ir pasi-
ruo‰usios mokyti ·ventosios Dvasios galia. Jei gerai pasiruo‰ime,
mokysime tiesos ∞tikinamai. ·ventosios Dvasios vadovavimà gauname,
jei studijuojame, meldÏiamòs ir gyvename pagal Dievo ∞sakymus.

„Ir per tikòjimo maldà jums bus duota Dvasia; ir jei Dvasios negausite,
js nemokysite…

Ir kai ∞kvòpti Guodòjo pakelsite savo balsus, js kalbòsite ir prana‰au-
site, kaip man atrodys tinkama;

Nes ‰tai, Guodòjas viskà Ïino“ (Ïr. DS 42:14, 16–17).

Kvietimas
Studijuodamos, melsdamosi ir pasninkaudamos siekite ·ventosios
Dvasios vadovavimo. Tokie yra pasiruo‰imo mokyti Ïingsniai. Pastebò-
kite ir i‰naudokite progas mokyti vaikus, kitus ‰eimos narius, draugus
ir kaimynus.

Papildomos Ra‰t˜ i‰traukos
■ Luko 24:32 (mokini˜ ‰irdys uÏsidegusios).

■ Jono 14:26 (·ventoji Dvasia moko visko).

■ 2 Nefio 32:7–8 (∞siklausykite ∞ Dvasià).

■ Almos 5:43–52 (Alma liudija apie ·ventàjà Dvasià).

■ Moronio 10:7–8 (Dievo dovanos suteikiamos Dievo Dvasios).

Mokytojos pasiruo‰imas
Prie‰ pravesdama ‰ià pamokà:

1. Sekite patarimais, apra‰ytais ‰ioje pamokoje, kad gautumòte ·vento-
sios Dvasios pagalbà.

2. Paskirkite dvi klasòs nares papasakoti, kaip jos jautòsi, kai buvo
mokomos Evangelijos.

3. Papra‰ykite klasòs nares papasakoti js˜ parinktas istorijas, perskai-
tyti Ra‰t˜ i‰traukas ar citatas.
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BAÎNYâIOS 
PREZIDENTAI

1. DÏozefas Smitas
Gimò 1805 met˜ gruodÏio 23 dienà ·erone, Vindzoro apygardoje,
Vermonto valstijoje. DÏozefo Smito vyresniojo ir Liucijos Mak Smit
snus. 1829 m. pavasar∞ apa‰talai Petras, Jokbas ir Jonas suteikò jam
Melchizedeko kunigyst´ (∞‰ventintas ∞ apa‰talus) (Ïr. Doktrinos ir
Sandor˜ 20:2; 27:12). 1830 m. balandÏio 6 d. Dievas j∞ pa‰aulò bti
pirmuoju BaÏnyãios vyresniuoju. 1831 m. birÏelio 3 d. Lymanas Vaitas
∞‰ventino j∞ auk‰tuoju kunigu. 1832 m. sausio 25 d. konferencijoje
Amherste, Loreno apygardoje, Ohajo valstijoje, jis buvo palaikytas
kaip auk‰t˜j˜ kunig˜ prezidentas. Mirò kankinio mirtimi 1844 m.
birÏelio 27 d. KarteidÏo kalòjime KarteidÏe, Henkoko apygardoje,
Ilinojaus valstijoje, bdamas 38 met˜ amÏiaus.

2. Brigamas Jangas
Gimò 1801 m. birÏelio 1 d. Vitingeme, Vindhemo apygardoje, Vermonto
valstijoje. DÏono Jango ir Abigeilòs Hau Jang snus. 1835 m. vasario
14 d. ∞‰ventintas ∞ apa‰talus trij˜ Mormono Knygos liudinink˜: Oliverio
Kauderio, Deivido Vitmerio ir Martino Hariso. 1840 m. balandÏio 14 d.
patvirtintas Dvylikos Apa‰tal˜ Kvorumo Prezidentu; 1847 m. gruodÏio
27 d. Brigamas Jangas kaip BaÏnyãios Prezidentas suorganizavo Pirmàjà
Prezidentrà. Mirò 1877 m. rugpjãio 29 d. Solt Leik Sityje, Solt Leiko
apygardoje, Jutos valstijoje, bdamas 76 met˜ amÏiaus.

3. DÏonas Teiloras
Gimò 1808 m. lapkriãio 1 d. Milntorpe, Vestmorelendo grafystòje,
Anglijoje. DÏeimso Teiloro ir Agnesòs Teilor snus. 1838 m. gruodÏio
19 d. Brigamo Jango ir Heberio C. Kimbolo ∞‰ventintas ∞ apa‰talus;
1877 m. spalio 6 d. patvirtintas Dvylikos Apa‰tal˜ Kvorumo
Prezidentu. 1880 m. spalio 10 dienà patvirtintas BaÏnyãios Prezidentu.
Mirò 1887 m. liepos 25 d. Keisvile, Deiviso apygardoje, Jutos valstijoje,
bdamas 78 met˜ amÏiaus.

4. Vilfordas Vudrafas
Gimò 1807 m. kovo 1 d. Avone (Farmingtone), Hartfordo apygardoje,
Konektikuto valstijoje. Afeko Vudrufo ir Bjulos Tompson Vudruf snus.
1839 m. balandÏio 26 d. Brigamo Jango ∞‰ventintas ∞ apa‰talus. 1880
spalio 10 d. paskirtas Dvylikos Apa‰tal˜ Kvorumo Prezidentu. 1889 m.
balandÏio 7 d. patvirtintas BaÏnyãios Prezidentu. Mirò 1898 m. rugsòjo
2 d. San Franciske, San Francisko apygardoje, Kalifornijoje, bdamas 91
met˜ amÏiaus.
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5. Lorencas Snou
Gimò 1814 m. balandÏio 3 d. Mantujoje, PortidÏo apygardoje, Ohajo
valstijoje. Oliverio Snou ir Rozetos Leonoros Petibonò Snou snus.
1849 m. vasario 12 d. Heberio C. Kimbolo ∞‰ventintas ∞ apa‰talus.
1873 m. balandÏio 8 d. patvirtintas prezidento Brigamo Jango pataròju.
1874 m. geguÏòs 9 d. patvirtintas prezidento Brigamo Jango pavaduo-
janãiuoju pataròju. 1889 m. balandÏio 7 d. patvirtintas Dvylikos
Apa‰tal˜ Kvorumo Prezidentu. 1898 m. rugsòjo 13 d. suorganizuota
Pirmoji Prezidentra su juo kaip BaÏnyãios Prezidentu. Mirò 1901 m.
spalio 10 d. Solt Leik Sityje, Solt Leiko apygardoje, Jutos valstijoje,
bdamas 87 met˜ amÏiaus.

6. DÏozefas F. Smitas
Gimò 1838 m. lapkriãio 13 d. Farveste, Kaldvelo apygardoje, Misurio
valstijoje. Hairumo Smito ir Meròs Filding Smit snus. 1866 m. liepos
1 d. Brigamo Jango ∞‰ventintas ∞ apa‰talus ir pavadintas pataròju
Pirmojoje Prezidentroje; Dvylikos Apa‰tal˜ Kvorumo nariu tapo
1867 m. spalio 8 d. 1877 m. rugpjãio 29 d. atleistas i‰ Pirmosios
Prezidentros pataròjo pareig˜, mirus prezidentui Jangui. 1880 m.
spalio 10 d. patvirtintas antruoju prezidento DÏono Teiloro pataròju,
atleistas mirus prezidentui Teilorui 1887 m. liepos 25 d. 1889 m. balan-
dÏio 7 d. patvirtintas antruoju Vilfordo Vudrafo pataròju. 1898 m.
rugsòjo 13 d. patvirtintas antruoju prezidento Lorenco Snou pataròju.
1901 m. spalio 6 d. patvirtintas pirmuoju prezidento Snou pataròju
(nepaskirtas ‰iam pa‰aukimui); 1901 m. spalio 10 d. buvo atleistas,
mirus prezidentui Snou. 1901 m. spalio 17 d. Pirmoji Prezidentra
suorganizuota su juo kaip BaÏnyãios Prezidentu. Mirò bdamas 80
met˜ amÏiaus 1918 m. lapkriãio 19 d. Solt Leik Sityje, Solt Leiko apy-
gardoje, Jutos valstijoje.

7. Heberis DÏedis Grantas
Gimò 1856 m. lapkriãio 22 d. Solt Leik Sityje, Solt Leiko apygardoje,
Jutos valstijoje. DÏededijo Morgano Granto ir Rachelòs RidÏvei Ivins
Grant snus. 1882 m. spalio 16 d. DÏordÏo K. Kanono ∞‰ventintas ∞
apa‰talus. 1916 m. lapkriãio 23 d. patvirtintas Dvylikos Apa‰tal˜
Kvorumo Prezidentu. 1918 m. lapkriãio 23 d. palaimintas ir paskirtas
BaÏnyãios Prezidentu. Mirò 1945 m. geguÏòs 14 d. Solt Leik Sityje,
Solt Leiko apygardoje, Jutos valstijoje, bdamas 88 m. amÏiaus.

8. DÏordÏas Albertas Smitas
Gimò 1870 m. balandÏio 4 d. Solt Leik Sityje, Solt Leik apygardoje,
Jutos valstijoje. DÏono Henrio Smito ir Saros Far Smit snus. 1903 m.
spalio 8 d. DÏozefo F. Smito ∞‰ventintas ∞ apa‰talus. 1943 m. liepos 8 d.
paskirtas Dvylikos Apa‰tal˜ Kvorumo Prezidentu. 1945 m. geguÏòs
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21 d., bdamas 75 met˜ amÏiaus, ∞‰ventintas ir paskirtas BaÏnyãios
Prezidentu. Mirò 1951 m. balandÏio 4 d. Solt Leik Sityje, Solt Leiko
apygardoje, Jutos valstijoje, bdamas 81 m. amÏiaus.

9. Deividas Omanas Makòjus
Gimò 1873 m. rugsòjo 8 d. Hantsvilyje, Veberio apygardoje, Jutos
valstijoje. Deivido Makòjaus ir DÏanetòs Evelinos Evans Makòj snus.
1906 m. balandÏio 9 d. DÏozefo F. Smito ∞‰ventintas ∞ apa‰talus. 1934 m.
spalio 6 d. patvirtintas antruoju prezidento Heberio DÏ. Granto pataròju.
1945 m. geguÏòs 21 d. Patvirtintas antruoju prezidento DÏordÏo Alberto
Smito pataròju. 1950 m. rugsòjo 30 d. patvirtintas Dvylikos Apa‰tal˜
Kvorumo Prezidentu. 1951 m. balandÏio 9 d. patvirtintas BaÏnyãios
Prezidentu. Mirò 1970 m. sausio 18 d. Solt Leik Sityje, Solt Leiko apygar-
doje, Jutos valstijoje, bdamas 96 met˜ amÏiaus.

10. DÏozefas Fildingas Smitas
Gimò 1876 m. liepos 19 d. Solt Leik Sityje, Solt Leiko apygardoje, Jutos
valstijoje. DÏozefo F. Smito ir DÏulinos Lambson Smit snus. 1910 m.
balandÏio 7d. DÏozefo F. Smito ∞‰ventintas ∞ apa‰talus. 1950 m. rugsòjo
30 d. patvirtintas veikianãiuoju Dvylikos Apa‰tal˜ Kvorumo
Prezidentu. 1951 m. balandÏio 9 d. patvirtintas Dvylikos Apa‰tal˜
Kvorumo Prezidentu. 1965 m. spalio 29 d. patvirtintas pataròju
Pirmojoje Prezidentroje. 1970 m. sausio 23 d. ∞‰ventintas ir paskirtas
BaÏnyãios Prezidentu. Mirò 1972 m. liepos 2 d. Solt Leik Sityje, Solt
Leiko apygardoje, Jutos valstijoje, bdamas 95 met˜ amÏiaus.

11. Haroldas Bingamas Li
Gimò 1899 m. Kliftone, Oneidos apygardoje, Aidaho valstijoje.
Samuelio M. Li ir Luizos Bingam Li snus. 1941 m. balandÏio 10 d.
Heberio DÏ. Granto ∞‰ventintas ∞ apa‰talus. 1970 m. sausio 23 d.
paskirtas Dvylikos Apa‰tal˜ Kvorumo Prezidentu. 1970 m. sausio 23 d.
patvirtintas prezidento DÏozefo Fildingo Smito pirmuoju pataròju.
1972 m. liepos 7 d. ∞‰ventintas ir paskirtas BaÏnyãios Prezidentu. Mirò
1973 m. gruodÏio 26 d. Solt Leik Sityje, Solt Leiko apygardoje, Jutos
valstijoje, bdamas 74 met˜ amÏiaus.

12. Spenseris Vulis Kimbolas
Gimò 1895 m. kovo 28 d. Solt Leik Sityje, Solt Leiko apygardoje, Jutos
valstijoje. Endriaus Kimbolo ir Olivos Vuli Kimbol snus. 1943 m. spa-
lio mòn. 7 d. Heberio DÏ. Granto ∞‰ventintas ∞ apa‰talus. 1970 m. sausio
23 d. paskirtas veikianãiuoju Dvylikos Apa‰tal˜ Kvorumo Prezidentu.
1972 m. liepos mòn. 7 d. tapo Dvylikos Apa‰tal˜ Kvorumo Prezidentu;
1973 m. gruodÏio 30 d. ∞‰ventintas ir paskirtas BaÏnyãios Prezidentu.
Mirò 1985 m. lapkriãio 5 d. Solt Leik Sityje, Solt Leiko apygardoje, Jutos
valstijoje, bdamas 90 met˜ amÏiaus.
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13. Ezra Taftas Bensonas
Gimò 1899 m. rugpjãio 4 d. Vitnyje, Franklino apygardoje, Aidaho
valstijoje. DÏordÏo T. Bensono ir Saros Dankli Benson snus. 1943 m.
spalio 7 d. Heberio DÏ. Granto ∞‰ventintas ∞ apa‰talus, 1973 m. gruo-
dÏio 30 d. paskirtas Dvylikos Apa‰tal˜ Kvorumo Prezidentu. 1985 m.
lapkriãio 10 d. ∞‰ventintas ir paskirtas BaÏnyãios Prezidentu; mirò
1994 m. geguÏòs mòn. 30 d. Solt Leik Sityje, Solt Leik apygardoje,
Jutos valstijoje, 94 met˜ amÏiaus.

14. Hovardas Viljamas Hanteris
Gimò 1907 m. lapkriãio mòn. 14 d. Buaze, Ados apygardoje, Aidaho
valstijoje; DÏono Viljamo Hanterio ir Nelòs Marijos Rasmunsen Hanter
snus. 1959 m. spalio mòn. 15 d. Deividas O. Makòjus ∞‰ventino ∞
apa‰talus; 1985 m. lapkriãio mòn. 10 d. paskirtas veikianãiuoju
Dvylikos Apa‰tal˜ Kvorumo Prezidentu; 1988 m. birÏelio mòn. 2 d.
paskirtas Dvylikos Apa‰tal˜ Kvorumo Prezidentu; 1994 m. birÏelio
mòn. 5 d. ∞‰ventintas ir paskirtas BaÏnyãios Prezidentu; mirò 1995 m.
kovo mòn. 3 d. Solt Leik Sityje, Solt Leik apygardoje, Jutos valstijoje,
87 met˜ amÏiaus.

15. Gordonas Bitneris Hinklis
Gimò 1910 m. birÏelio mòn. 23 d. Solt Leik Sityje, Solt Leiko apygar-
doje, Jutos valstijoje; Braento S. Hinklio ir Ados Bitner Hinkli snus.
1958 m. balandÏio mòn. 6 d. patvirtintas Dvylikos Kvorumo padòjòju;
1961 m. spalio mòn. 5 d. Deividas O. Makòjus j∞ ∞‰ventino ∞ apa‰talus;
1981 m. liepos mòn. 23 d. paskirtas prezidento Spenserio V. Kimbolo
pataròju; 1982 m. gruodÏio mòn. 2 d. paskirtas prezidento Kimbolo ant-
ruoju pataròju; 1985 m. lapkriãio mòn. 10 d. tarnavo prezidentui Ezrai
Taftui Bensonui pirmuoju pataròju; 1994 m. birÏelio mòn. 5 d. paskirtas
Dvylikos Apa‰tal˜ Kvorumo Prezidentu; 1994 m. birÏelio mòn. 5 d.
pa‰auktas tarnauti prezidento Hovardo V. Hanterio pirmuoju pataròju;
1995 m. kovo mòn. 12 d. ∞‰ventintas ir paskirtas BaÏnyãios Prezidentu.
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pamoka, 60–66
‰ventieji Ra‰tai apie kuklumà, 65
tòv˜ pavyzdys, 65
vaik˜ mokymas, 61–65

Kunigystò:
apibròÏimas, 78, 93
galia teisingumo dòka, 80–81
gerbimas ir parama, 94
moterys ir kunigystò, pamoka,

93–97

pamoka apie apeigas, 84–92
pamoka apie reik‰m´, 78–83
pareigos ir atsakomybò, 78
reikalinga ‰eimos i‰auk‰tinimui,

81–82
sugràÏinimas per DÏozefà Smità, 78
‰ventieji Ra‰tai apie kunigyst´, 83

Kunigystòs apeigos:
apibròÏimas ir sàra‰as, 84
kantrybò laukiant palaiminim˜,

89–91
palaiminimai, 84–89
pamoka, 84–92
‰ventieji Ra‰tai apie, 92

Kunigijos susirinkimas:
kada vyksta, 126
kas lanko, 126

Knas, jo ‰ventumas, 61–62

L

Li, Haroldas B., trumpa biografija, 281

Liudijimas:
apibròÏimas, 37
apmàstykite ir melskitòs su tikòjimu

dòl, 40
dalijimasis, 42
daÏnai pasninkauti ir melstis dòl,

40–41
Dievo valios vykdymas, 40
DÏozefo F. Smito liudijimas, 37–38
kaip Deividas O. Makòjus gavo

liudijimà, 38–39
kaip gauti, 39–42
kaip i‰laikyti, 41–42
kaip Marionas G. Romnis gavo

liudijimà, 39
pamoka, 37–42
pasninko ir liudijimo susirinkimas,

124
raginimai dalintis, 134–135
savo ir kit˜ liudijimo auginimas,

41–42
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tiesos, kurios turi gldòti, 38
tro‰kimas tikòti – pirmasis Ïingsnis,

40

M

Makòjus, Deividas O., trumpa bio-
grafija, 281

Malda:
∞pareigojimas, 26
pra‰ant ·ventosios Dvasios vadova-

vimo, 273
ruo‰iantis mokyti, 262

Manilos Filipin˜ ‰ventykla, paveikslai
16

Marija ir Morta, paveikslai, 7

Martino rankini˜ karuãi˜ vilkstinò
Biter Kryke, Vajomingo valstijoje,
1985; paveikslai 15

Meilò:
∞sakymas, 56
Kristaus meilò, 55–56
pamoka, 55–59
sandora, 57–58
tarnavimas augina, 57
tobula meilò – malonò, 55

Menas:
skatinimas namuose, 240
sugebòjim˜ ugdymas, 240

Mòsa ir ank‰tinòs darÏovòs gerai
mitybai, 162, 165

Misionieriai:
atsakomybò dòl paruo‰imo, 139
fizinis pasirengimas, 142
jaunimo ruo‰imas, 139–146
jaun˜ mergin˜ vaidmuo padedant,

143–144
kaip bti, 133–137
lai‰kai, 144
misionieri˜ darbas ir draugavimas,

pamoka, 131–138

pasiruo‰imas, 139–143
reikalingas mokymas, 141
ruo‰imas ir skatinimas, pamoka,

139–145

Misionieri˜ darbas ir draugavimas:
atne‰a dÏiaugsmà, 132
kaip dirbti, 133–137
pamoka, 131–138
reik‰mò, 131–132

Mityba:
I‰minties Îodis, 162–163
maistingo valgio paruo‰imas, 165
maisto produktai, tinkami gerai

mitybai, 163–165
misionieriai turi i‰mokti paruo‰ti

maistingà valg∞, 140
mitybos piramidò, (22-b), 166
motinos ir kdikio, pamoka,

168–172
nò‰ãios moters, 168–169
‰eimos mityba, pamoka, 162–167

Mokymas:
i‰ Ra‰t˜, pamoka, 265–272
liudijimas, 276
meilò tiems, kuriuos mokome,

261–262
melsti Dvasios, 260
pasiruo‰imas mokyti ‰vent˜j˜

Ra‰t˜, 269–271
pasiruo‰imas mokyti, pamoka,

256–269
savitvardos, pamoka, 226–234
‰eim˜ apie darbo vert´ ir atsako-

myb´, pamoka, 218–225
‰ventieji Ra‰tai apie mokymà,

262–264
·ventosios Dvasios galia ir ∞taka,

pamoka, 273–278
·ventosios Dvasios vadovavimo

ie‰kojimas, 262, 273–276
‰vent˜j˜ Ra‰t˜ pritaikymas savo

gyvenimams, 267–269
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Moteris prie ‰ulinio, Karlo Blocho
paveikslas, paveikslai 6

Moterys ir kunigystò:
asmen˜ turinãi˜ kunigyst´ ròmimas

namuose, 96
∞sidarbinimo ∞gdÏi˜ lavinimas,

pamoka, 210–217
kunigystòs gerbimas ir parama, 94
motinos ir ∞sidarbinimas, 210
netekòjusi˜ vaidmuo, 104–107
palaiminimai netekòjusioms mote-

rims, 104–107
palaiminimai, kylantys i‰ kunigystòs,

93–94
pamoka, 93–97
pasiruo‰imas ∞sidarbinti, 210–213
pastar˜j˜ dien˜ ‰ventosios, pamoka,

98–108
pastar˜j˜ dien˜ ‰ventosios motinos

palaiminimai, 98–104
pastar˜j˜ dien˜ ‰ventosios Ïmonos

palaiminimai, 100
pastar˜j˜ dien˜ ‰ventosios motinos

pareigos, 98–100
pastar˜j˜ dien˜ ‰ventosios Ïmonos

pareigos, 98–100
pastar˜j˜ dien˜ ‰ventosios moters

pareigos, pamoka, 98–108
pinig˜ uÏdirbimas namuose,

215–217
santykiai su kunigijos vadovais

namuose, 96
santykis su kunigijos vadovais

BaÏnyãioje, 96
‰ventieji Ra‰tai apie moteris, 97, 108

Motinos:
motinos ir kdikio mityba, pamoka,

168–172
pastar˜j˜ dien˜ ‰vent˜j˜ motin˜

pareigos ir palaiminimai, 98–100

Mozò pintinòje, paveikslai 2

N

Namai:
dvasingos aplinkos krimas juose,

pamoka, 235–246
Evangelijos mokymasis namuose,

pamoka, 247–255
geras nam˜ tvarkymas, pamoka,

148–153
geros atmosferos krimas, 237
menas juose, 240
muzika namuose, 237
namo pavertimas namais, 237
nam˜ ∞taka, 235–237
nam˜ ruo‰os supaprastinimas,

151–152
namudininkystò, pamoka, 190–200
pagrindinò vieta mokymuisi,

247–248
planavimas dirbti namuose, 152
sav´s i‰laikymas ir namudininkystò,

190–192
sodininkavimas, pamoka, 179–189
tvarkos palaikymas namuose, 151
tvarkos principas, 151
vieta viskam, 151

Namini˜ gyvuli˜ laikymas, 192

Nam˜ aplinka:
gamtos groÏybòs gali pagerinti

aplinkà, 242–240
kaip pagerinti aplinkà 237
menas, 240
muzika namuose, 237–240
nam˜ ∞taka, 235
pamoka apie pakylòjanãios aplinkos

krimà, 235–246
paveikslai pagerina nam˜ aplinkà,

242
pramogos, 245
‰vara, 245
‰ventieji Ra‰tai ir knygos, 244
talentai ir rank˜ darbas, 242
televizija, 245
tvarka, 245
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Nefis sudrausmina savo vyresnius
brolius uÏ j˜ nuodòmingus kelius,
paveikslas (1-d), 9

Negalios, kaip ∞traukti narius su,
vi–vii

Nesutarimai:
kyla i‰ velnio, 32
priverãia ·ventàjà Dvasià pasitraukti,

32

Netekòjusi moteris:
pareigos, 104–107
vaidmuo, 104–107

Nuolankumas, reikalavimas krik‰tui,
24

P

Pagarbumas:
baÏnyãioje, 52
Dievybòs vardui, 49
Dievui, 49
laimò ir pagarba, 51
pamoka, 48–54
pavyzdys ir pagarba, 54
reik‰mò, 49
reik‰mò, 49
mokymas, 53–54
namai ir pagarba, 51
tòvai ir pagarba, 53
tobulinimas, 52–53
„viena i‰ auk‰ãiausi˜ sielos savybi˜“,

48
Vie‰paties namams, 51

Pamokos ‰iame vadovòlyje, v–vi

„Paramos bendrijos deklaracija“, xi

Pasimatym˜ standartai:
ir skaistybò, 63–64
ròmimas, 63–64

Pasitarimai ‰eimose:
j˜ vertò, 112
pamoka, 109–115
‰eimos pasitarimas, 112

Paskutinò vakarienò, Karlo Blocho
paveikslas (17-a), 125; paveikslai 8

Pasninkas:
Estera ir pasninkas, 45–47
∞sipareigojimas po krik‰to, 26
jògos ‰altinis, 44–47
malda ir pasninkas, 44
paklusnumas ir pasninkas, 46–47
palaiminimai, 43
pamoka, 43–47
pasninkas ir malda didina dvasin-

gumà, 43
pasninko prieÏastys, 43
‰eima ir pasninkas, 44
‰ventieji Ra‰tai apie pasninkà, 47
vaikai ir pasninkas, 44

Pasninko ir liudijimo susirinkimas:
atliekamos apeigos, 124
kada vyksta, 124
tikslas, 124

Pastar˜j˜ dien˜ ‰ventoji moteris:
merginos, 104
netekòjusios moterys, 104–107
pamoka, 98–108
pastar˜j˜ dien˜ ‰ventosios motinos

pareigos ir palaiminimai, 
98–100

pastar˜j˜ dien˜ ‰ventosios Ïmonos
pareigos ir palaiminimai, 
98–100

Paveikslai, 293

PavyzdÏio rodymas ‰eimoms, drau-
gams, Ïmonòms, kurie nepriklauso
BaÏnyãiai, 136–137

Petras, Jokbas ir Jonas suteikia
Melchizedeko kunigyst´ DÏozefui
Smitui ir Oliveriui Kauderiui,
paveikslas (11-a), 79

Piemenims prane‰ama apie Kristaus
gimimà, paveikslai 5

Poreikiai, tenkinimas, 192–196
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R

Reikaling˜ daikt˜ krimas, 196

S

Sakramentas, reguliarus priòmimas,
26

Sakramento susirinkimas, tikslas,
123–124

Samuelis Lamanitas ant sienos,
paveikslai 14

Sandoros:
krik‰to sandora, 24
krik‰to, 24
sakramento sandora, 24
sandor˜ apibròÏimas, 24

Santuoka:
amÏinosios santuokos palaiminimai,

68–71
aukojimasis dòl amÏinosios santuo-

kos, 72–74
pamoka apie amÏinàjà santuokà,

67–75
pasiruo‰imas amÏinajai santuokai,

70–72
santuoka ‰ventykloje, kodòl, 67–68

Savanori‰kas darbas ruo‰iantis ∞sidar-
binti, 211

Sav´s i‰laikymasir gamyba namuose,
190–196

Savitvarda:
ugdymas ir mokymas, pamoka,

226–234
∞gijimas, 229–230
sav´s paÏinimas, 229
reikalingas progresui, 226–229
melskis ir skaityk ‰ventuosius

Ra‰tus noròdamas tobulòti, 230
tiksl˜ i‰kòlimas, 229–230
vaik˜ mokymas, 230

Sekmadieninò mokykla, 126

Silpnybòs, Vie‰pats parodys ms˜
silpnybes, 17

Skaistybò:
kuklus apsirengimas ir skaistybò, 65
kno ‰ventumas, 60–61
nuodòmò, skaistybòs ∞statymo

sulauÏymas, 60–61
pamoka, 60–66
pasimatymai ir skaistybò, 63–64
skaistybòs ∞statymas, 60
skaistybòs reik‰mò, 60–61
‰ventieji ra‰tai apie skaistyb´, 65
tòv˜ pavyzdys ir skaistybò, 65
vaik˜ mokymas, 61–65

Skola:
jos vengimas, 159
pamoka apie ‰eimos finans˜ tvar-

kymà, 154–161

Smitas, DÏordÏas Albertas, trumpa
biografija, 280–281

Smitas, DÏozefas, trumpa biografija,
279

Smitas, DÏozefas F., trumpa biografija,
280

Smitas, DÏozefas Fildingas, trumpa
biografija, 280

Snou, Lorencas, trumpa biografija,
280

Sodininkystò:
darÏo sodinimas, 184
dòl geros mitybos, 179
namuose, pamoka, 179–189
planavimas namuose, 180–182
prana‰˜ patarimas, 179
sodo prieÏira, 184
vietos sodui paruo‰imas, 182–184

Susirinkimai, BaÏnyãios:
draug˜ kvietimas, 137
∞sipareigojimai po krik‰to, 26
pamoka, 123–130
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·

·eima:
mokymas apie darbo vert´ ir atsako-

myb´, pamoka, 218–225
pasitarimai su, pamoka, 109–114
‰eimos finans˜ tvarkymas, pamoka,

154–161
‰eimos mityba, pamoka, 162–167

„·eima. Parei‰kimas pasauliui“, x

·eimos pasitarimas, pravedimas, 112

·eimos nam˜ vakaras:
kiekviena ‰eima turòt˜ pravesti, 116
padeda sukurti gerà atmosferà

namuose, 235
palaiminimai, 121
pamoka, 116–122
pirmadienio vakaras paliktas laisvas

‰eimos vakarui, 116

·vara ir tvarka namuose, 245

·ventieji Ra‰tai:
mokymas i‰ ‰vent˜j˜ Ra‰t˜,

pamoka, 265–272
pasiruo‰imas mokyti, 269–271
studijavimas padeda mums gauti

savo liudijimà, 40
‰vent˜j˜ Ra‰t˜ naudojimas ms˜

gyvenime, 267–269

·ventoji Dvasia:
ie‰kokite bendrystòs, 35
∞kvepia geràsias savybes, 32
kaip i‰laikyti jà su savimi, 31–32
kaip ji mums padeda, 32–35
kas gauna, 35
kodòl mums reikia, 29–31
liudija apie tiesà, 34–35
liudijimas, 276
mokymas su ·ventosios Dvasios

galia ir ∞taka, 273–275
mus perspòja, 32–33
negyvens su nepaklusniaisiais, 31
paguoda, 33–34

padeda mums augti BaÏnyãioje, 32
pamoka apie jos dovanà, 29–36
sekimas jos patarimais, 135–136
sprendimai ir, 32
‰ventieji Ra‰tai apie jà, 35, 276
vadovavimas, 26, 273–276

T

Talentai:
atskleidimas ir lavinimas, 203–206
lavinimas, pamoka, 202–209
naudoti ar prarasti, 206–207
‰ventieji ra‰tai apie talentus; 209
teisingas panaudojimas atne‰a

laim´, 207–209
kiekvienas turi talent˜ ir sugebò-

jim˜, 202–203

Tarnavimas:
augina meil´, 57
pamoka, 55–59
sandora, 57–58

Teiloras, DÏonas, trumpa biografija,
279

Tòvai:
kunigystòs apeigos, 84, 87
pasitarimai su Ïmonomis, 115
pasitarimas su ‰eima, pamoka,

109–115
vaidmuo namuose, 95, 109

Tikòjimas:
apibròÏimas, 2
kaip ugdyti, 2–5
palaikymas paklusnumu, 8–10
pamoka, 2–11
panaudojimas, 5–8
‰ventieji Ra‰tai apie tikòjimà, 11

Tobulybò, kelias ∞ jà, 27–28

Tvarka ir ‰vara namuose, 245

Tvarkymas:
ms˜ nam˜, pamoka, 148–153
‰eimos finans˜, pamoka, 154–161
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U

Ugdymas:
darbini˜ ∞gdÏi˜, pamoka, 210–217
pamoka apie savitvardos ugdymà ir

mokymà, 226–234
pamoka apie talentus, 202–210

UÏantspaudavimo kambarys, Vernalio
Jutos ‰ventykla, paveikslai 16

V

Vadovòlis, ‰is:
kiekviena sesuo turi studijuoti per

savait´, vi
moterims ir mergaitòms sekmadie-

niniame susirinkime, v
pasilymai mokytojai, v–vi

Vaikai:
darbas, vaik˜ mokymas juo dÏiaugtis,

223–224
Evangelijos principai, vaik˜ moky-

mas juos pritaikyti, 232
savitvardos mokymas, 229–233

‰eimos darbo projektai ir vaikai, 224
‰eimos verslas, mokymas padòti,

220
vaik˜ atsakomybò, 232
vaik˜ mokymas sunkiai dirbti,

218–220
vyresnieji vaikai rpinasi jaunesniai-

siais, mokymas, 222

Vaisiai:
gerai mitybai, 162–165
kdikiams, 171–172

VaismedÏiai, sodinimas, 186–187

Vanduo, naudokite ‰var˜ vanden∞
pienui kdikiams, 170–171

Vie‰paties Dvasia, sukuria gerà
atmosferà namuose, 237

Vyras:
meilòs ir supratimo rodymas,

109–111
pasitarimas su juo, 112

Vudrafas, Vilfordas, trumpa biografija,
279
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·iame skyriuje surinkti paveikslai i‰ Evangelijos paveiksl˜ rinkinio
(34730 156). ·iuos paveikslus galima panaudoti kaip papildomà prie-
mon´ Evangelijos studijavimui bei mokymui ir BaÏnyãioje, ir namuose.

Senasis Testamentas

1. Arkos statymas
PradÏios knygos 6–7; Mozòs 8

2. Mozò pintinòje
I‰òjimo knygos 1:1–2:10

3. Berniukà Samuel∞ pa‰aukò Dievas
1 Samuelio 3:1–10, 19–20

4. Estera
Esteros 1–10

Naujasis Testamentas

5. Piemenims prane‰ama apie Kristaus gimimà
Luko 2:8–20

6. Moteris prie ‰ulinio (Karlo Blocho paveikslas. Panaudotas
Nacionaliniam istorijos muziejui Frederiksborg’e Hilerodòje
leidus.)
Jono 4:3–30, 39–42

7. Marija ir Morta
Luko 10:38–42; Jono 11:5

8. Paskutinò vakarienò (Karlo Blocho paveikslas. Panaudotas
Nacionaliniam istorijos muziejui Frederiksborge, Hilerodòje
leidus.)
Mato 26:17–30; Morkaus 14:12–26; Luko 22:7–23, 39; Jono 13:1, 23–35,
14–17; 18:1; DÏozefo Smito vertimas, Mato 26:22–24

9. Jòzus prie dur˜
Aprei‰kimo 3:20

10. Kristus ir vaikai i‰ viso pasaulio
Mato 11:28–30; 2 Nefio 26:33; 3 Nefio 9:14–18; Moronio 10:32
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Mormono Knyga

11. Abinadis prie‰ karali˜ Noj˜
Mozijo 11–17

12. Alma krik‰tija Mormono vandenyse
Mozijo 17:2–4; 18:1–17

13. Du tkstanãiai jaun˜ kari˜
Almos 53:10–21; 56:44–56; 58:39

14. Samuelis Lamanitas ant sienos
Helamano 13:1–16:8

BaÏnyãios istorija

15. Martino rankini˜ karuãi˜ vilkstinò Biter Kryke, Vajomingo
valstijoje, 1856
Ms˜ paveldas: Trumpa Pastar˜j˜ Dien˜ ·vent˜j˜ Jòzaus Kristaus
BaÏnyãios istorija, 77–80

·ventyklos paveikslai

16. Manilos Filipin˜ ‰ventykla
Sutvirtinimo kambarys, Vernalio Jutos ‰ventykla
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