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VIZIJA
Sustiprinti jūsų tikėjimą Jėzumi Kristumi ir padėti 
jums bei jūsų šeimai tobulėti sandoros kelyje 
 susiduriant su gyvenimo iššūkiais.



Naudokite valios laisvę
Troškimai nulemia mūsų prioritetus, 
prioritetai – pasirinkimus, o pasirin-
kimai – veiksmus. Tai, pagal kokius 
troškimus veikiame, nulemia mūsų 
pasikeitimą, mūsų pasiekimus bei 
mūsų tapsmą.

– PREZIDENTAS DALINAS H. OUKSAS
Troškimas, 2011 m. balandžio visuotinės konferen-
cijos medžiaga

Puoselėkite santykius
Mums visiems reikia tikrų draugų, 
kurie mylėtų, išklausytų mus, paro-
dytų mums kelią ir paliudytų tiesą, 
kad galėtume išlaikyti Šventosios 
Dvasios bendrystę. Jūs turite tapti 
tokiu draugu.

– PREZIDENTAS HENRIS B. AIRINGAS
Tikrieji draugai, 2002 m. balandžio visuotinės 
konferencijos medžiaga

Siekite apreiškimo
Net būdami tokio amžiaus galite 
sužinoti, kaip gauti asmeninį 
 apreiškimą. Ir niekas kitas nepakeis 
jūsų gyvenimo labiau nei tai!

– PREZIDENTAS RASELAS M. NELSONAS
Izraelio viltis, 2018 m. birželio 3 d. dvasinė 
valandėlė jaunimui
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SAVO GYVENIME 
VISAME SEKITE 
GELBĖTOJU
Dangiškasis Tėvas nori, kad mokytumėtės ir 
augtumėte. Jis atsiuntė Savo Sūnų Jėzų Kristų 
visame būti tobulu pavyzdžiu kiekvienam iš mūsų. 
 Raštuose mokoma, kad Savo vaikystėje „Jėzus 
augo išmintimi, metais ir malone Dievo ir žmonių 
akyse“ (Luko 2:52).

Jėzus Kristus tobulėjo visose Savo gyvenimo srityse: 
dvasinėje (malone Dievo akyse), socialinėje (malone 
žmonių akyse), fizinėje (metais) bei intelektualinėje 
(išmintimi), todėl ir jūs galite tai daryti.



DVASINĖ SRITIS

FIZINĖ SRITIS

SOCIALINĖ SRITIS

INTELEKTUALINĖ SRITIS

Ką jau darote šiose srityse? Pradėkite galvoti, kurioje srityje norėtumėte pasitempti arba pradėti ką nors daryti.

Apibrėžtuose langeliuose užrašykite arba nupieškite kilusias idėjas.



NENUSTOKITE 
TOBULĖJĘ
Per Evangelijos studijavimą, tarnystę ir veiklas 
bei asmeninį tobulėjimą augsite šiose keturiose 
srityse ir būsite palaikomi, kai stengsitės sekti Kristų.

Evangelijos mokymasis
Evangelijos mokymasis namuose ir 
bažnyčioje pakloja dvasinius pamatus 
viskam jūsų gyvenime. Taikydami tai, 
ką studijuojate, galite atrasti, kaip 
asmeniškai, su savo šeima arba su savo 
kvorumu ar klase sekti Jėzumi Kristumi.



Tarnystė ir veiklos
Tarnaudami ir dalyvaudami veiklose 
galite linksmai leisti laiką su savo šeima, 
draugais bei vadovais ir tuo pačiu mokytis 
įgūdžių, įgyti naujų patyrimų ir tarnauti 
kitiems. Tarnauti galite ir dalyvaudami 
šventose apeigose. Tarnystė ir veiklos 
paremtos Luko 2:52 ištrauka ir apima 
jaunimo veiklas, vykstančias darbo 
dienomis, ir veiklas, trunkančias keletą 
dienų, tokias kaip stovyklos, kelionės į 
šventyklą, veiklos „Jaunimo stiprybės 
vardan“ ir jaunimo konferencijos.

Asmeninis tobulėjimas
Asmeniškai tobulėdami galite sekti 
Jėzumi Kristumi, jeigu sieksite apreiški-
mo, kaip galėtumėte augti visose savo 
gyvenimo srityse. Jūs renkatės, ką norite 
daryti, ir galite prašyti šeimos narių, 
bendraamžių ir vadovų pagalbos.
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KAS TOLIAU?
Pradėkite pokalbį
Pasikalbėkite su tėvais ir vadovais apie tai, kaip 
augate minėtose keturiose srityse ir ką galėtumėte 
daryti, kad tobulėtumėte asmeniškai. Su kvorumu ar 
klase aptarkite veiklas, kurias su grupe norėtumėte 
surengti per ateinančius metus.




