
Viena pagrindinių Naujojo Testamento žinių yra ta, kad, koks bebūtų mūsų 
gyvenimas, Kristuje galime atrasti ramybę ir džiaugsmą. Šį mėnesį žurnale 
dalijamasi panašiu liudijimu.

•  p. D4 – blogus sapnus sapnuojantis berniukas paguodžiamas.
•  p. D8 – Dauno liga sergančiai mergaitei primenama, kad Dangiškasis 

Tėvas ją myli.
•  p. D15 – plakate mokoma, kad su Jėzaus Kristaus pagalba 

viskas įmanoma.
•  p. D20–D23 – Paulius rodo tikėjimo pavyzdį.

Kai drauge skaitysite šį žurnalą, ieškokite būdų, kaip kiekvienoje 
istorijoje žmonėms padėjo Jėzus ir Dangiškasis Tėvas. Galite pabraukti 
žodžius, nusakančius sunkumus, su kuriais tie žmonės susidūrė. Tada 
apibraukti žodžius, nusakančius pagalbą, kurios jie sulaukė. Kartu su šeima 
aptarkite, kaip kartais išbandymai yra pašalinami, o kartais jie padaro mus 
stipresnius. Kad ir kaip būtų, Jėzus ir mūsų Dangiškasis Tėvas myli mus ir 
yra pasiruošę padėti!

Linkime džiaugsmingo mėnesio!
Draugas

Brangūs tėvai!

TURINYS

D2 Mylėti kitus taip, kaip myli Jėzus

D4 Reikia tik maldos

D6 Labas iš Demokratinės Kongo Respublikos!

D8 Nenoriu būti kitokia!

D10 Po pasaulį keliaujantys apaštalai. 
vyresnysis Styvensonas lankosi Čilėje

D11 Po pasaulį keliaujantys apaštalai. 
vyresnysis Renlandas lanko vaikus

D12 Balta kepuraitė Florensai

D14 Ar skaityti toliau?

D15 Gera mintis.  Aš visa galiu Kristuje

D16 Dar vienas vardas šventyklai

D17 Trumpos istorijos

D18 Drąsos pavyzdžiai. Tarnavimas Viešpačiui 
ispanų kalba

D20 Raštų pasakojimai.  Pauliaus 
misionieriškos kelionės

D23 Spalvinimo puslapis. Jėzus gali padėti man 
atlikti sunkius darbus
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Surask viduje paslėptą liahoną!

DRAUGO VIRŠELYJE
Mekio Pamintuano iliustracija

Kaip galite savo vaiko 
piešinį arba istoriją atsiųsti 
žurnalui Liahona

Apsilankykite liahona.ChurchofJesusChrist 

.org ir spustelėkite „Submit an Article 

or Feedback“. Arba atsiųskite el. pašto 

adresu liahona@ ChurchofJesusChrist 

.org, nurodę vaiko vardą, pavardę, amžių, 

miestą, kuriame gyvena; pridėkite tokį 

sutikimą: „Aš, [įterpkite vardą ir pavardę], 

Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus 

Bažnyčiai leidžiu pateiktą medžiagą apie 

mano vaiką skelbti Bažnyčios žurnaluose, 

interneto tinklalapiuose ir socialiniuose 

tinkluose.“ Laukiame jūsų!


