
ASMENINIS TOBULĖJIMAS

Vadovas jaunimui





Jūs turite paskirtį

Jūsų Dangiškasis Tėvas ir Jėzus Kristus pažįsta ir myli jus. 
Esate svarbi Jų darbo dalis ir jūs galite smarkiai paveikti 
pasaulį.

Dangiškasis Tėvas jums suteikė talentų ir dvasinių 
dovanų. Galite siekti apreiškimo, kad sužinotumėte, kaip 
ugdyti savo talentus, kad taptumėte panašesni į Jėzų 
 Kristų ir taip tobulėtumėte patys, kitus žmones ir net 
pasaulį padarytumėte geresnius.

Šis asmeninio tobulėjimo vadovas pateikia principus ir 
įrankius, kuriais galite vadovautis stengdamiesi tobulinti 
savo dovanas ir sekti Jėzumi Kristumi.
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Į žemę atėjote iš 
dangaus. Esate  
šeimos dalis.

Pažadėjote sekti Jėzumi 
Kristumi, kai buvote 

pakrikštyti, ir pažadate, 
kai priimate sakramentą.

Jūs esate brangus 
Dievo vaikas
Dangiškasis Tėvas ir Jėzus Kristus sukūrė 
viską, žino viską ir ištvėrė viską. Jie nori, 
kad būtumėte tokie, kaip Jie! Sudarydami 
sandoras ir vykdydami Dievo planą galite 
pasinaudoti savo unikaliomis dovanomis, 
kad augtumėte ir tarnautumėte kitiems.

Kai esate patvirtinami, 
gaunate Šventosios Dvasios 

dovaną, kad jus vestų.
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Šventykloje galite tarnauti 
ir sudaryti sandoras, kurios 

sujungia Dievo vaikus 
amžiams.

Dangiškasis Tėvas pasiuntė savo 
Sūnų Jėzų Kristų, kad tarnautų kaip 
tobulas pavyzdys ir suteiktų jums 
galimybę atgailauti bei pasikeisti.

Galite rasti džiaugsmą, 
kai mylite kitus ir jiems 

tarnaujate taip, kaip 
tai darytų Jėzus.

Galite mokytis ir augti 
studijuodami Evangeliją, 
gyvendami pagal ją ir ja 

dalydamiesi.

Per kunigystės raktų įgaliojimą galite 
dalyvauti Dievo darbe ir tarnauti 

Bažnyčioje.
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„Jėzus augo išmintimi, metais ir 
malone Dievo ir žmonių akyse.“

LUKO 2:52
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Galite sekti Gelbėtoju

Dangiškasis Tėvas nori, kad Jo vaikai mokytųsi ir augtų. Jis 
atsiuntė Savo Sūnų Jėzų Kristų visur būti tobulu pavyz-
džiu kiekvienam iš mūsų.

DVASINIS

Jėzus augo „malone Dievo […] akyse“. Galite augti dva-
siškai rodydami Dievui savo meilę ir norą gyventi pagal 
Evangeliją.

SOCIALINIS

Jėzus augo „malone […] žmonių akyse“. Galite augti 
socialiai rodydami meilę visiems žmonėms.

FIZINIS

Jėzus augo „metais“. Galite mokytis dirbti ir rūpintis 
savo kūnu, savo psichine sveikata ir Dievo kūriniais.

PROTINIS

Jėzus augo „išmintimi“. Galite mokytis mokykloje, įgyti 
naujų įgūdžių ir patobulinti savo talentus.
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Melskitės Dangiškajam Tėvui prašydami nurody-
mų. Atkreipkite dėmesį į savo mintis ir jausmus.

„Aš tau pasakysiu tavo prote ir tavo šir-
dyje, Šventąja Dvasia.“

DOKTRINOS IR SANDORŲ 8:2

Atraskite
Planuokite

VeikiteApmąstykite
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Augimo modelis

Augimas yra svarbi Dangiškojo Tėvo plano dalis. Švento-
sios Dvasios, Raštų ir dabartinių pranašų pamokymais 
Dangiškasis Tėvas ves jus, kad padėtų. Mokysitės iš 
savo patyrimų, ypač kai pasikliausite Jėzumi Kristumi ir 
Jo Apmokėjimu. Štai modelis, padėsiantis gyventi pagal 
Evangeliją visose jūsų gyvenimo srityse.

Atraskite, ką turite padaryti.

Planuokite, kaip tai padarysite.

Veikite pagal savo planą vadovaudamiesi tikėjimu.

Apmąstykite, ko išmokote.
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Atraskite
savo poreikius, dovanas ir talentus

Atraskite: tyrinėkite, studijuokite, 
įsivaizduokite, siekite.
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Dangiškasis Tėvas jums davė dovanas, talentus ir 
gebėjimus. Jis nori, kad juos atrastumėte bei ugdytumėte 
ir taip tobulėtumėte patys, padarytumėte kitus žmones ir 
net pasaulį geresnius. Kaip galite tobulėti ir augti?

Pabandykite užduoti tokius klausimus:

• Ką turiu išmokti ar pakeisti savo gyvenime?

• Kokių talentų ar įgūdžių noriu įgyti?

• Kokius dvasinius įpročius man reikia išsiugdyti ar 
patobulinti?

• Kaip galiu laikytis sandorų, kurias sudariau per krikštą?

• Kam galiu tarnauti?

Dangiškasis Tėvas atsakys į šiuos klausimus, kai Juo 
pasikliausite. Melskitės. Tyrinėkite Raštus ir dabartinių 
pranašų žodžius. Jei turite, skaitykite savo patriarchalinį 
palaiminimą. Išmokite atpažinti per Šventąją Dvasią 
ateinančius jausmus ir mintis. Ji padės suprasti, kas šiuo 
metu jums yra svarbiausia. Jei nežinote, ką tiksliai daryti, 
žr. 58–63 puslapius.

„Ištirti tai savo protu; tada […] manęs paklausti, ar tai 
teisinga.“

DOKTRINOS IR SANDORŲ 9:8
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Planuokite
tobulėti

Planuokite: organizuokite,  
reziumuokite, ruoškitės.
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Kai nuspręsite, ką darysite, sudarykite planą, kaip 
galėtumėte tai padaryti. Į planą galite įtraukti tam tikrus 
žingsnius, veiksmus arba būdus, kaip išsiugdyti įprotį ar 
asmeninę savybę.

Pabandykite užduoti tokius klausimus:

• Kodėl man tai svarbu?

• Kaip tai padės man tapti panašesniam į Jėzų Kristų?

• Kokius veiksmus galiu atlikti, kad tai padaryčiau?

• Ar galiu suskirstyti šiuos veiksmus į mažesnius 
žingsnius?

• Ką galiu numatyti dabar, kad įveikčiau sunkumus, su 
kuriais galiu susidurti?

Pasimelskite dėl savo plano ir atkreipkite dėmesį į mintis 
ir jausmus, kurie kils. Galite paprašyti Šventosios Dvasios, 
savo šeimos ar vadovų pagalbos.

„Kristaus žodžiai pasakys jums viską, ką turėtumėte daryti.“

2 NEFIO 32:3
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Veikite
kad augtumėte tikėjimu

Veikite: bandykite, lavinkite, stenkitės.
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Laikykitės savo plano! Užsirašykite priminimus, 
padėsiančius jums išlikti susitelkusiems. Rašykite 
pastabas, nusistatykite žadintuvą arba paprašykite 
kieno nors padirbėti su jumis. Kartais bus sunku veikti 
pagal savo planą. Kartais jums nepasiseks. Nieko tokio! 
Aiškinimasis, kas veikia, o kas ne, padeda jums augti.

Jei užstrigsite, pabandykite užduoti tokius 
klausimus:

• Kas suveikė? Kodėl?

• Kas nesuveikė? Kodėl?

• Ką dar galiu pabandyti?

• Kur galėčiau rasti daugiau idėjų?

• Ar galiu suskirstyti savo tikslą į mažesnius žingsnius 
ar veiksmus?

• Kaip galiu pasimokyti iš nesėkmių?

Reikia lavinimosi ir kantrybės, kad ką nors atliktumėte 
gerai. Paprašykite savo šeimos, draugų ar vadovų 
pagalbos. Gelbėtojas pažįsta jus ir žino, su kokiais 
sunkumais susiduriate. Jis gali padėti jums atlikti tai, 
kas sunku. Melskitės pagalbos ir vadovavimo.

„Iš tiesų sakau: [jūs] turėt[umėte] būti uoliai užsiėmę daryti 
gera ir daug ką daryti savo laisva valia.“

DOKTRINOS IR SANDORŲ 58:27
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Apmąstykite
ko išmokote

Apmąstykite: galvokite, mokykitės, peržiūrėkite, 
apsvarstykite.
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Apsvarstykite savo tikslus ir planus, kol siekiate jų ir kai 
įgyvendinate. Kaip jaučiatės? Ko išmokote? Minčių ir 
įspūdžių užrašymas gali jums padėti vėliau.

Pabandykite užduoti tokius klausimus:

• Kaip aš paaugau?

• Kaip galėčiau panaudoti tai, ką išmokau, tarnaudamas 
kitiems?

• Kaip mano veiksmai padėjo man priartėti prie 
Gelbėtojo?

• Kaip galiu toliau augti šioje srityje?

Kai pasieksite tikslą ar įvykdysite planą, padėkokite 
 Dangiškajam Tėvui ir tiems, kurie jums padėjo. Priimdami 
sakramentą, apmąstykite Gelbėtojo vaidmenį savo 
 gyvenime. Galvokite ir melskitės dėl to, ką darysite toliau.

„Apgalvok taką savo kojai.“

PATARLIŲ 4:26

Švęskite savo augimą! Pasidžiaukite 
savo pažanga ir pasiekimais.
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Pradėkite!
Stenkitės taikyti „Atraskite, planuokite, veikite ir 
apmąstykite“ modelį, kad jums augant padėtų sekti 
Gelbėtojo pavyzdžiu. Pagalvokite, kokius kiekvienos iš 
keturių sričių tikslus galite nusistatyti, kad savo gyvenime 
išlaikytumėte pusiausvyrą. Galite pasinaudoti tolesniais 
puslapiais, kad jus nukreiptų. Arba galite remtis kitu 
žurnalu ar tikslų nustatymo metodu, kuris geriausiai 
tiktų jums.

Atminkite, jūsų augimas priklauso nuo jūsų, tačiau 
neprivalote to daryti vieni. Jūsų Dangiškasis Tėvas nori 
padėti jums ir galite paprašyti savo tėvų, vadovų ir draugų 
pagalbos. Taip pat ieškokite progų padėti kitiems augti. 
Dangiškasis Tėvas nori, kad Jo vaikai mylėtų ir vienas kitą 
paremtų.
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Atraskite
Ką manote turį išmokti ar patobulinti? Užrašykite įspū-
džius ir mintis, kurios kils jums svarstant klausimus, pana-
šius į šiuos: Kaip galiu ugdyti savo talentus?  
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Pavyzdžiai: gaminkite ir valgykite sveiką maistą, mankštinki-
tės, susitvarkykite ar pagražinkite savo aplinką.

Pavyzdžiai: rašykite dienoraštį, kas rytą melskitės, kasdien 
studijuokite Raštus, laikykite šabo dieną šventa.
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Pavyzdžiai: tarnaukite kitiems, venkite apkalbų,  
raskite naujų draugų.

Pavyzdžiai: susiraskite pomėgį ar išsiugdykite įgūdį, 
lavinkite gebėjimą mokytis, išmokite planuoti biudžetą.

Ką man patinka daryti? Kokių pareigų turiu dabar?  
Kaip galiu atpažinti Šventąją Dvasią? Kaip galiu tarnauti?
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•

 

•

 

•

 

Planuokite
Mano tikslas: 

Kodėl man tai svarbu?
 

Kaip tai padės man tapti panašesniam į Jėzų Kristų?
 

Kaip tai padarysiu?
Kokius mažesnius žingsnius ar veiksmus galiu atlikti, kad 
artėčiau savo tikslo link?

DATA/KAIP DAŽNAI 

DATA/KAIP DAŽNAI 

DATA/KAIP DAŽNAI 

Kas gali man padėti?

DVASINIS
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Veikite
• Ko mokausi?
•	 Ką	man	reikia	pakoreguoti?
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Apmąstykite
• Ko išmokau?
•	 Kaip	galiu	priartėti	prie	Gelbėtojo?
•	 Kaip	galėčiau	panaudoti	tai,	ką	išmokau,	tarnaudamas	

kitiems?
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Baigimo data: 

Savo augimą švęsiu: 

Ką darysiu toliau?

Grįžkite prie „Atraskite“ minčių.
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•

 

•

 

•

 

Planuokite
Mano tikslas: 

Kodėl man tai svarbu?
 

Kaip tai padės man tapti panašesniam į Jėzų Kristų?
 

Kaip tai padarysiu?
Kokius mažesnius žingsnius ar veiksmus galiu atlikti, kad 
artėčiau savo tikslo link?

DATA/KAIP DAŽNAI 

DATA/KAIP DAŽNAI 

DATA/KAIP DAŽNAI 

Kas gali man padėti?

SOCIALINIS
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Veikite
• Ko mokausi?
•	 Ką	man	reikia	pakoreguoti?
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Apmąstykite
• Ko išmokau?
•	 Kaip	galiu	priartėti	prie	Gelbėtojo?
•	 Kaip	galėčiau	panaudoti	tai,	ką	išmokau,	tarnaudamas	

kitiems?
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Baigimo data: 

Savo augimą švęsiu: 

Ką darysiu toliau?

Grįžkite prie „Atraskite“ minčių.
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•

 

•

 

•

 

Planuokite
Mano tikslas: 

Kodėl man tai svarbu?
 

Kaip tai padės man tapti panašesniam į Jėzų Kristų?
 

Kaip tai padarysiu?
Kokius mažesnius žingsnius ar veiksmus galiu atlikti, kad 
artėčiau savo tikslo link?

DATA/KAIP DAŽNAI 

DATA/KAIP DAŽNAI 

DATA/KAIP DAŽNAI 

Kas gali man padėti?

FIZINIS
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Veikite
• Ko mokausi?
•	 Ką	man	reikia	pakoreguoti?
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Apmąstykite
• Ko išmokau?
•	 Kaip	galiu	priartėti	prie	Gelbėtojo?
•	 Kaip	galėčiau	panaudoti	tai,	ką	išmokau,	tarnaudamas	

kitiems?
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Baigimo data: 

Savo augimą švęsiu: 

Ką darysiu toliau?

Grįžkite prie „Atraskite“ minčių.
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•

 

•

 

Planuokite
Mano tikslas: 

Kodėl man tai svarbu?
 

Kaip tai padės man tapti panašesniam į Jėzų Kristų?
 

Kaip tai padarysiu?
Kokius mažesnius žingsnius ar veiksmus galiu atlikti, kad 
artėčiau savo tikslo link?

DATA/KAIP DAŽNAI 

DATA/KAIP DAŽNAI 

DATA/KAIP DAŽNAI 

Kas gali man padėti?

PROTINIS
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Veikite
• Ko mokausi?
•	 Ką	man	reikia	pakoreguoti?
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Apmąstykite
• Ko išmokau?
•	 Kaip	galiu	priartėti	prie	Gelbėtojo?
•	 Kaip	galėčiau	panaudoti	tai,	ką	išmokau,	tarnaudamas	

kitiems?
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Baigimo data: 

Savo augimą švęsiu: 

Ką darysiu toliau?

Grįžkite prie „Atraskite“ minčių.
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•

 

•

 

•

 

Planuokite
Mano tikslas: 

Kodėl man tai svarbu?
 

Kaip tai padės man tapti panašesniam į Jėzų Kristų?
 

Kaip tai padarysiu?
Kokius mažesnius žingsnius ar veiksmus galiu atlikti, kad 
artėčiau savo tikslo link?

DATA/KAIP DAŽNAI 

DATA/KAIP DAŽNAI 

DATA/KAIP DAŽNAI 

Kas gali man padėti?
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Veikite
• Ko mokausi?
•	 Ką	man	reikia	pakoreguoti?
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Apmąstykite
• Ko išmokau?
•	 Kaip	galiu	priartėti	prie	Gelbėtojo?
•	 Kaip	galėčiau	panaudoti	tai,	ką	išmokau,	tarnaudamas	

kitiems?
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Baigimo data: 

Savo augimą švęsiu: 

Ką darysiu toliau?

Grįžkite prie „Atraskite“ minčių.

39



•

 

•

 

•

 

Planuokite
Mano tikslas: 

Kodėl man tai svarbu?
 

Kaip tai padės man tapti panašesniam į Jėzų Kristų?
 

Kaip tai padarysiu?
Kokius mažesnius žingsnius ar veiksmus galiu atlikti, kad 
artėčiau savo tikslo link?

DATA/KAIP DAŽNAI 

DATA/KAIP DAŽNAI 

DATA/KAIP DAŽNAI 

Kas gali man padėti?
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Veikite
• Ko mokausi?
•	 Ką	man	reikia	pakoreguoti?
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Apmąstykite
• Ko išmokau?
•	 Kaip	galiu	priartėti	prie	Gelbėtojo?
•	 Kaip	galėčiau	panaudoti	tai,	ką	išmokau,	tarnaudamas	

kitiems?
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Baigimo data: 

Savo augimą švęsiu: 

Ką darysiu toliau?

Grįžkite prie „Atraskite“ minčių.
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•

 

•

 

Planuokite
Mano tikslas: 

Kodėl man tai svarbu?
 

Kaip tai padės man tapti panašesniam į Jėzų Kristų?
 

Kaip tai padarysiu?
Kokius mažesnius žingsnius ar veiksmus galiu atlikti, kad 
artėčiau savo tikslo link?

DATA/KAIP DAŽNAI 

DATA/KAIP DAŽNAI 

DATA/KAIP DAŽNAI 

Kas gali man padėti?
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Veikite
• Ko mokausi?
•	 Ką	man	reikia	pakoreguoti?
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Apmąstykite
• Ko išmokau?
•	 Kaip	galiu	priartėti	prie	Gelbėtojo?
•	 Kaip	galėčiau	panaudoti	tai,	ką	išmokau,	tarnaudamas	

kitiems?
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Baigimo data: 

Savo augimą švęsiu: 

Ką darysiu toliau?

Grįžkite prie „Atraskite“ minčių.
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•

 

•

 

Planuokite
Mano tikslas: 

Kodėl man tai svarbu?
 

Kaip tai padės man tapti panašesniam į Jėzų Kristų?
 

Kaip tai padarysiu?
Kokius mažesnius žingsnius ar veiksmus galiu atlikti, kad 
artėčiau savo tikslo link?

DATA/KAIP DAŽNAI 

DATA/KAIP DAŽNAI 

DATA/KAIP DAŽNAI 

Kas gali man padėti?
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Veikite
• Ko mokausi?
•	 Ką	man	reikia	pakoreguoti?
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Apmąstykite
• Ko išmokau?
•	 Kaip	galiu	priartėti	prie	Gelbėtojo?
•	 Kaip	galėčiau	panaudoti	tai,	ką	išmokau,	tarnaudamas	

kitiems?
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Baigimo data: 

Savo augimą švęsiu: 

Ką darysiu toliau?

Grįžkite prie „Atraskite“ minčių.
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ĮSPŪDŽIAI IR MINTYS
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„Mokykis iš manęs ir klausyk mano žodžių; vaikščiok mano 
Dvasios romume ir manyje rasi ramybę.“

DOKTRINOS IR SANDORŲ 19:23
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„Ir Kristus yra pasakęs: Jei tikėsite mane, turėsite galios 
daryti viską, kas tik man reikalinga.“

MORONIO 7:33
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ATMINTINI DALYKAI

• Man patikusios veiklos ar pamokos
• Kada jaučiausi arčiau Gelbėtojo
• Žmonės, kuriems tarnavau arba kurie man padarė įtaką
• Dalykai, kurių išmokau

56



„Aš visa galiu Kristuje, kuris mane stiprina.“

FILIPIEČIAMS 4:13
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Idėjos, kaip 
augti visose 
gyvenimo 
srityse
Yra daug būdų, kaip savo gyvenime galite augti!  
Idėjų semkitės iš kitų puslapių arba sugalvokite patys. 
Paprašykite Dangiškąjį Tėvą, kad padėtų jums suprasti, 
ką jums reikia padaryti dabar.

Daugiau idėjų galite rasti internete adresu 
ChildrenandYouth.ChurchofJesusChrist.org  
ir „Gospel Living“ programėlėje.
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Dvasinis Socialinis

ProtinisFizinis



• Nuoširdžiai melskitės.

• Studijuokite Raštus ir dabartinių pranašų žodžius.

• Ieškokite galimybių pasidalyti Evangelija.

• Atraskite ir ugdykite savo dvasines dovanas.

• Pasiruoškite savo patriarchaliniam palaiminimui.

• Vertai gaukite šventyklos rekomendaciją ir likite 
jos verti.

• Atlikite savo šeimos istorijos darbą ir tarnaukite 
šventykloje.

• Kasdien išreikškite dėkingumą.

• Dar stropiau laikykitės įsakymų.

• Studijuokite Kristaus gyvenimą.

• Kas savaitę vertai priimkite sakramentą.

• Dalyvaukite seminarijoje.

DVASINIS
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• Skirkite daugiau dėmesio kitų poreikiams.

• Išmokite gerai klausytis ir aiškiai reikšti mintis.

• Mylėkite jus supančius žmones ir jiems tarnaukite.

• Leiskite laiką su šeima.

• Ruoškitės tapti sutuoktiniu ir tėvu.

• Ugdykite atsparumą – gebėjimą prisitaikyti ir 
ištverti, kai pasidaro sunku.

• Įsitraukite į mokyklos ar bendruomenės veiklas.

• Raskite būdų, kaip rūpintis vargšais.

• Išmokite atsiprašyti. Išmokite atleisti.

• Maloniai kalbėkite ir elkitės, venkite apkalbų.

SOCIALINIS
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• Pagerinkite savo fizinę sveikatą ir jėgas.

• Įgykite fizinių įgūdžių, pavyzdžiui, sportuodami, 
šokdami ar aktyviai ilsėdamiesi gamtoje, arba 
 patobulinkite juos.

• Įgykite meninių ar profesinių įgūdžių, arba 
patobulinkite juos.

• Protingai valdykite fizinius troškimus.

• Išmokite, kaip apsisaugoti nuo smurto, ir, jei reikia, 
ieškokite pagalbos.

• Venkite pornografijos.

• Raskite, kaip protingai valdyti emocijas ir stresą.

• Išmokite rūpintis vaikais.

• Palaikykite tinkamą higieną.

• Išmokite saugiai naudotis paprasčiausiais sodo ir 
namų įrankiais.

• Išmokite pirmosios pagalbos ir kaip išgyventi 
laukinėje gamtoje.

• Tinkamai kalbėkite ir nesikeikite.

FIZINIS
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• Patobulinkite savo skaitymo ir rašymo įgūdžius.

• Išsiugdykite gerus studijavimo įpročius.

• Išsiaiškinkite, ką jums reikia daryti, kad 
susirastumėte gerą darbą, ir pradėkite darbuotis 
siekdami šio tikslo.

• Gilinkitės į tai, kas jums įdomu.

• Kalbėkite su žmonėmis, kuriais žavitės, kad 
išsiaiškintumėte, kaip jie išsiugdė gebėjimus, kurių 
siekiate.

• Išmokite, kaip išmintingai tvarkyti pinigus.

• Nuodugniai studijuokite Evangelijos temą.

• Išmokite paprasčiausių darbo įgūdžių, kuriuos 
galite panaudoti dabar ir vėliau.

• Dalyvaukite kultūrinėse veiklose.

• Išmokite kitos kalbos.

• Tapkite savarankiškesni.

• Išmokite disciplinos principų ir juos lavinkite.

PROTINIS
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Priemonės

Asmeninis tobulėjimas. Vadovas jaunimui

Asmeninis tobulėjimas. Vadovas vaikams

Jaunimo stiprybės vardan

Svetainė vaikams ir jaunimui
ChildrenandYouth.ChurchofJesusChrist.org

„Gospel Library“ programėlė
Tinka „Android“ ir „Apple“ mobiliesiems įrenginiams.
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