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Kadaise mano draugas Luisas pasidalino jaudinan-
čiu pasakojimu apie savo gerąją švelniakalbę moti-
ną. Numirusi savo sūnums ir dukroms ji paliko ne 

finansinius turtus, o pavyzdžio, pasiaukojimo ir paklusnu-
mo turtų palikimą.

Po atsisveikinimo kalbų ir liūdno palydėjimo į paskutinę 
kelionę kapinėse, suaugę vaikai ėmė peržiūrinėti motinos 
paliktus negausius daiktus. Tarp jų Luisas surado raštelį ir 
raktą. Raštelyje buvo paaiškinimas: „Kampiniame miega-
majame stovinčio staliuko apatiniame stalčiuje yra nedide-
lė dėžutė. Joje yra mano širdies turtas. Šiuo raktu atversite 
tą dėžutę.“

Visi stebėjosi, ką tokio vertingo jų mama galėjo į ją įdėti, 
kad reikėtų tai užrakinti raktu.

Dėžutė buvo išimta iš savo poilsio vietos ir atsargiai su 
rakto pagalba atidaryta. Luisui ir kitiems ėmus tyrinėti dėžu-
tės turinį joje jie surado kiekvieno vaiko nuotrauką su ant 
jos užrašytu vaiko vardu ir gimimo data. Luisas tada ištraukė 
rankų darbo Valentino dienos atvirutę. Joje nerangia, vaikiš-
ka rašysena, kurią jis atpažino esant jo paties, prieš 60 metų 
buvo užrašyti tokie žodžiai: „Brangioji mama, myliu tave!“

Apimti jaudulio visi susigraudino, jų akys prisipildė aša-
rų. Motinos turtas buvo jos amžinoji šeima. Jos pamatinė 
stiprybė glūdėjo žodžiuose „myliu tave!“

Šiuolaikiniame pasaulyje tokia pamatinė meilė nėra 
niekur kitur tokia reikalinga, kaip namuose. Niekur kitur 
pasaulyje nebūtų galima rasti geresnio tokio pamato 
pavyzdžio, kaip pastarųjų dienų šventųjų namuose, kur 
meilę jie yra pavertę savo šeimyninio gyvenimo ašimi.

Mums, besivadinantiems Gelbėtojo Jėzaus Kristaus 
mokiniais, Jis davė tokį plataus užmojo nurodymą:

„Aš jums duodu naują įsakymą, kad jūs vienas kitą 
mylėtumėte; kaip aš jus mylėjau, kad ir jūs taip mylėtumė-
te vienas kitą!

Iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite 
vieni kitus“.1

Jei norime laikytis įsakymo mylėti vienas kitą, vienas 
su kitu turime elgtis gailestingai ir pagarbiai, savo mei-
lę rodydami kasdieniniame bendravime. Meilė rodoma 
maloniu žodžiu, kantriu atsakymu, nesavanaudišku poel-
giu, supratingu išklausymu ir atleidžiančia širdimi. Mums 
bendraujant su aplinkiniais, per šį ir kitokį elgesį atsiskleis 
mūsų meilė.

Prezidentas Gordonas B. Hinklis (1910–2008) pastebė-
jo: „Meilė – tai aukso puodas vaivorykštės gale. Tačiau tai 
daugiau, nei vaivorykštės galas. Meilė taip pat yra pradžio-
je, iš kurios audringą dieną ištrykšta per visą dangų nusi-
driekiantis grožis. Meilė – tai saugumas, dėl kurio vaikai 
verkia, jos ilgisi jaunuoliai, tai santuokos klijai ir niokojan-
čią trintį namuose užkertanti alyva; tai ramybė sulaukus 
senatvės, vilties spindulėlis ištikus mirčiai. Kokie turtingi 
yra tie, kurie jos turi bendraudami su savo šeima, draugais, 
bažnyčia ir artimu.“ 2

Meilė yra Evangelijos esmė, kilniausia žmogaus sielos 
savybė. Meilė yra vaistas negaluojančioms šeimoms, liguis-
toms bendruomenėms ir sergančioms tautoms. Meilė –  tai 
šypsena, pamojavimas, geras žodis ir komplimentas. Meilė 
– tai pasiaukojimas, tarnystė ir nesavanaudiškumas.
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„Kaip aš jus mylėjau“
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Vyrai, mylėkite savo žmonas. Rodykite joms pagarbą ir 
dėkingumą. Seserys, mylėkite savo vyrus. Gerbkite juos ir 
drąsinkite.

Tėveliai, mylėkite savo vaikus. Melskitės dėl jų, moky-
kite juos ir liudykite jiems. Vaikai, mylėkite savo tėvelius. 
Būkite jiems pagarbūs, dėkingi ir paklusnūs.

Jei neturime tyros Kristaus meilės, tai, pasak Mormono, 
esame niekas.3 Meldžiu, kad sektume šiuo Mormono 
patarimu: „[melskimės] savo Tėvui iš visų širdies jėgų, 
kad [būtumėm] pripildyti šitos meilės, kurios jis suteikė 
visiems, kurie yra tikri jo Sūnaus Jėzaus Kristaus pasekėjai; 
kad [taptumėme] Dievo sūnumis; idant kada jis pasirodys, 
būtume tokie kaip jis“.4

IŠNAŠOS
1. Jono 13:34–35.
2. Gordon B. Hinckley, “And the Greatest of These Is Love,” Ensign,  

Mar. 1984, 3.
3. Žr. Moronio 7:46; taip pat žr. 44 eil.
4. Moronio 7:48.

KAIP MOKYTI PAGAL ŠIĄ ŽINIĄ

Prezidentas Monsonas mus moko apie tai, kaip svarbu 
rodyti tikrąją Kristaus meilę, ypač namuose. Savo lanko-
mus asmenis galite pakviesti susirinkti kaip šeimą ir aptar-
ti kelis būdus, kaip jie galėtų vienas kitam rodyti daugiau 
meilės. Galite juos paraginti pasirinkti vieną iš tų būdų 
ir nuspręsti, kaip jį įgyvendinti su visa šeima. Pavyzdžiui, 
šeimos nariai kas savaitę galėtų slaptomis patarnauti vis 
kitam šeimos nariui. Galite juos paprašyti vėliau aptarti, 
kaip tokių pastangų dėka namuose padaugėjo meilės.

JAUNIMAS
Malda dėl ramybės
Sara T.

Mano tėveliai po bažnyčios dažnai likdavo susi-
rinkimuose, tad man tekdavo prižiūrėti savo tris 

jaunesnius, dažnai išdykusius ir alkanus broliukus bei 

padėti jiems ruošti pietus. Įprastai jiems pradėdavus 
peštis sugebėdavau greitai numalšinti kilusią nedidelę 
problemą. Tačiau kartais kilusias muštynes numalšinti 
tapdavo sunku, nes dariausi nervinga.

Kartą popiet broliukams ypač sunkiai sekėsi sutarti. 
Supratau, kad mano pastangos juos nuraminti tik blogi-
no padėtį, nes buvau susierzinusi. Tad pietus pasiruošiau 
tik sau ir lioviausi kalbėtis. Galiausiai pareiškiau: „Dabar 
melsiuosi. Ar galėtume minutę patylėti?“ Jiems nusira-
minus palaiminau maistą. Maldos pabaigoje pridūriau: 
„Ir, prašau, padėki mums būti taikdariais“.

Iš pradžių atrodė, kad jie negirdėjo ir vėl ėmė peštis. 
Buvau suirzusi, tačiau žinojau turinti būti kaip įmano-
ma meilesnė, nes ką tik meldžiau ramybės. Po minutės 
pajutau visišką ramybę. Pavalgiau nieko nepratarusi, o 
berniukai galiausiai liovėsi pešęsi. Supratau, kad pajusta 
ramybė buvo atsakas į mano paprastą maldą. Meldžiau, 
kad būčiau taikdarė, tad Dangiškasis Tėvas padėjo man 
išlikti ramiai, nors kilo pagunda imti rėkti. Žinau, kad Jis 
tikrai gali mums suteikti ramybės.
Autorė gyvena Arizonos valst., JAV.

VAIKAI
Tikrasis lobis

Prezidentas Monsonas pasakoja apie motiną, turėju-
sią ypatingą skrynelę. Ją atvėrę jos vaikai joje rado jų 

pačių nuotraukas. Šios motinos turtas buvo jos šeima!
Tikrasis lobis – tai ne auksas ir brangakmeniai. Tai 

jūsų mylimi žmonės. O ką jūs mylite? Nupieškite lobių 
skrynią, kurios viduje būtų jų paveikslėlis arba vardai.
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Supratimas, kad mūsų Dangiškasis 
Tėvas Savo Viengimį Sūnų atida-

vė tam, kad turėtume nemirtingumą 
ir galimybę įgyti amžinąjį gyvenimą, 
padeda mums pajusti Dievo nesibai-
giančią ir nesuvokiamą meilę mums. 
Mūsų Gelbėtojas mus irgi myli.

„Kas gi mus atskirs nuo Kristaus 
meilės? …

Aš juk esu tikras, kad nei mir-
tis, nei gyvenimas, nei angelai, nei 
kunigaikštystės, nei dabartis, nei 
ateitis, nei galybės,

nei aukštumos, nei gelmės, nei 
jokie kiti kūriniai negalės mūsų 
atskirti nuo Dievo meilės, kuri yra 
mūsų Viešpatyje Kristuje Jėzuje“ 
(Romiečiams 8:35, 38–39).

Vyresnysis D. Todas Kristoferso-
nas iš Dvylikos Apaštalų Kvorumo 
apie Jėzaus Kristaus Apmokėjimą 
pasakė: „Gelbėtojo kentėjimas Get-
semanėje ir Jo kančia ant kryžiaus 

Kristaus Apmokėjimas  
yra Dievo Meilės apraiška

išpirko mus nuo nuodėmės, nes 
patenkino teisingumo reikalavimus 
mums. Jis siūlo gailestingumą ir 
atleidžia atgailaujantiems. Jėzaus 
Kristaus Apmokėjimas taip pat 
patenkina teisingumo skolą mums, 
numalšindamas ir kompensuodamas 
mums visas mūsų nekaltai patirtas 
kančias. „Nes štai, jis iškenčia visų 
žmonių skausmus, taip, skausmus 
kiekvieno gyvo kūrinio – tiek vyrų, 
tiek moterų, tiek ir vaikų, kurie 
priklauso Adomo šeimai“ (2 Nefio 
9:21; taip pat žr. Almos 7:11–12)”.1

Kristus įsirėžė mus Savo ran-
kos delne (Izaijo 49:16). Visuotinė 
Paramos bendrijos prezidentė Linda 
K. Burton sako: „Tas aukščiausias 
meilės poelgis turėtų visas mus 
parklupdyti ir paskatinti nuolankioje 
maldoje dėkoti mūsų Dangiškajam 
Tėvui už tokią meilę mums, dėl 
kurios Jis pasiuntė Savo Viengimį 

ir tobulą Sūnų kentėti už mūsų 
nuodėmes, mūsų širdgėlą ir už 
visas mūsų asmeninio gyvenimo 
neteisybes“.2

Papildomos Raštų eilutės  
ir informacija
Jono 3:16; 2 Nefio 2:6–7, 9;  
reliefsociety. lds. org
IŠNAŠOS
1. D. Todas Kristofersonas, „Išpirkimas“, 

2013 m. balandžio visuotinės konferenci-
jos medžiaga.

2. Linda K. Burton, „Ar tikėjimas Jėzaus 
Kristaus Apmokėjimu įrašytas mūsų širdy-
se?“, 2012 m. spalio visuotinės konferen-
cijos medžiaga.
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Pamaldžiai išnagrinėkite šią medžiagą ir siekite įkvėpimo, kad suvoktumėte,  
ką reikia aptarti.

Tikėjimas, šeima, parama

Apsvarstykite
Kaip galėtume parodyti savo 
dėkingumą ir meilę Dievui bei 
Jėzui Kristui už mūsų Gelbėtojo 
Apmokėjimo dovaną?


