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DIEVAS YRA JÌSˆ MYLINTIS DANGI·KASIS TñVAS
Dievas yra js˜ Tòvas Danguje. Jis jus asmeni‰kai paÏ∞sta ir myli
labiau, nei galite suvokti. Jis nori, kad btumòte laimingi tiek
‰iame gyvenime, tiek ir amÏinybòje.

Noròdamas tai pasiekti Jis parpino
planà, kuris vadinasi Jòzaus Kristaus
evangelija*. Jòzus Kristus yra Dievo
Snus. Jo gyvenimas ir mokymai
rodo kelià ∞ ramyb´ ‰itame gyvenime
ir dÏiaugsmà amÏinybòje.

EVANGELIJA LAIMINA ·EIMAS
IR ASMENIS
Jòzaus Kristaus evangelija laimina visus jà priimanãius ir pagal jà
gyvenanãius Ïmones. Viena geriausi˜ viet˜ evangelijos mokymui
ir pritaikymui yra ‰eima. Dievas ∞steigò ‰eimas, kad atne‰t˜ laim´
savo vaikams, leist˜ mums mokytis teising˜ princip˜ meilòs pil-
noje aplinkoje ir paruo‰t˜ mus po mirties gr∞Ïti pas J∞. Nors kar-
tais ‰eimos santykiai gali reikalauti pastang˜, ms˜ Dangi‰kasis
Tòvas laimina mus, kai stengiamòs vadovautis Jòzaus Kristaus
mokymais. Tie mokymai mums padeda stiprinti savo ‰eimas.

DANGI·KASIS TñVAS ATSKLEIDÎIA
SAVO EVANGELIJÑ
Pagal savo planà Dievas pasirenka prana‰us tokius kaip
Adomas, Nojus, Abraomas ir Mozò. Prana‰ai:

• Moko apie Dievà ir yra ypatingi Jo Snaus Jòzaus Kristaus
liudytojai.

• Gauna aprei‰kimà, arba nurodymus i‰ Vie‰paties.

• Moko pasaul∞ evangelijos ir ai‰kina Dievo Ïod∞.
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*Raudonos spalvos ÏodÏiai yra apibròÏti 18 ir 19 puslapiuose.

Jòzaus Kristaus evangelija gali stiprinti js˜ ‰eimà.

Ms˜ Dangi‰kasis Tòvas
sugràÏino dievi‰kàsias tiesas,
kuri˜ galite mokytis ir pagal
kurias galite gyventi. Tos tie-

sos buvo apreik‰tos prana‰ams
nuo pat pradÏios.



Prana‰ai gauna kunigyst´, arba ∞galiojimà kalbòti ir veikti Dievo
vardu, kad galòt˜ vesti Jo vaikus. Îmonòs, kurie seka prana‰ais,
gauna Dievo paÏadòtus palaiminimus. Atmetantys evangelijà ir
Dievo prana‰us Ïmonòs netenka t˜ palaiminim˜ ir nutolsta nuo
Dievo. Îmoni˜ bsena, kai jie atmeta prana‰us ir atsisako savo
∞sipareigojimo sekti Dievu, vadinama atsimetimu.

Nors daugelis Jo vaik˜ ne kartà atmetò
J∞ bei Jo prana‰us, ms˜ Dangi‰kasis
Tòvas vis dar myli savo vaikus. Jis nori
mums duoti visa, ko mums reikia, kad
btume laimingi dabar ir po mirties
galòtume gr∞Ïti pas J∞. Ra‰tai atsklei-

dÏia model∞, kaip Dievas vis uÏmezga ry‰∞ su savo vaikais, nors
mes ir ne visuomet klausome:

• Dievas pasirenka prana‰à.

• Prana‰as moko evangelijos ir veda Ïmones.

• Dievas laimina Ïmones.

• Îmonòs palaipsniui pradeda nepaisyti arba nepaklusti prana‰o
mokymams. Galiausiai jie atmeta prana‰à bei jo mokymus ir
∞puola ∞ atsimetimà.

• Dòl atsimetimo Ïmonòs praranda evangelijos paÏinimà,
o kunigystòs ∞galiojimas i‰ j˜ paimamas.

• Kuomet laikas yra tinkamas ir Ïmonòs vòl yra pasiruo‰´ sekti
Dievu, Jis pasirenka kità prana‰à, sugràÏina kunigyst´ ir
BaÏnyãià bei prana‰ui nurodo mokyti evangelijos.
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Senojo Testamento prana‰ai uÏra‰ò Dievo ÏodÏius.

*Raudonos spalvos ÏodÏiai yra apibròÏti 18 ir 19 puslapiuose.

Apreik‰tos tiesos praran-
damos, kai Ïmonòs atmeta

prana‰us.







JñZUS KRISTUS ØKÌRñ SAVO BAÎNYâIÑ
Nuo pat sukrimo Dievo vaikai laukò Gelbòtojo Jòzaus Kristaus
atòjimo. Daugiau nei prie‰ 2000 met˜, kaip ir buvo Ïadòj´s,
ms˜ Dangi‰kasis Tòvas atsiuntò ∞ Ïem´ savo Sn˜ Jòz˜ Krist˜.

Jòzus Kristus gyveno tobulai, be nuodòmòs. Jis ∞krò savo
BaÏnyãià, mokò savo evangelijos ir padarò daug stebukl˜. Jis i‰si-
rinko dvylika vyr˜ savo apa‰talais, tarp j˜ Petrà, Jokbà ir Jonà.
Jis mokò juos ir suteikò jiems kunigystòs ∞galiojimà, kad galòt˜
mokyti Jo vardu ir atlikti ‰ven-
tas apeigas, tokias kaip krik‰tas.

Kuomet Jòzus ∞krò savo
BaÏnyãià, Jis gaudavo nurody-
mus i‰ ms˜ Dangi‰kojo Tòvo.
Tuomet Jis duodavo nurody-
mus savo mokiniams. Jòzus
mokò savo pasekòjus, kad ap-
rei‰kimas i‰ Dievo yra ta uola,
ant kurios Jis pastatys savo
BaÏnyãià.

Gyvenimo pabaigoje Jòzus
Kristus kentòjo ir mirò uÏ nuo-
dòmes vis˜, kurie tik gyveno ar
gyvens Ïemòje. Toji auka vadinama apmokòjimu. Per savo kan-
ãià, mirt∞ ir prisikòlimà Gelbòtojas padarò taip, kad mums galò-
t˜ bti atleista. Tie, kurie tiki J∞, atgailauja ir laikosi Jo ∞sakym˜,
gauna nuodòmi˜ atleidimà ir yra kupini ramybòs ir dÏiaugsmo.
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Jòzus suteikò kunigyst´ savo apa‰talams.

*Raudonos spalvos ÏodÏiai yra apibròÏti 18 ir 19 puslapiuose.

Jòzus Kristus ∞steigò
savo BaÏnyãià:

• Jis pa‰aukò ir ∞‰ventino
apa‰talus.

• Jis suteikò jiems savo ∞galiojimà
mokyti ir krik‰tyti. ·is ∞galioji-
mas vadinamas kunigyste.

• Po savo mirties ir prisikòlimo
Jis toliau apa‰talams vadovavo
per aprei‰kimà.



Po prisikòlimo Jòzus Kristus vadovavo savo apa‰talams per ap-
rei‰kimà. Biblijoje uÏra‰yta daug bd˜, kaip Jis toliau vadovavo
savo BaÏnyãiai (Ïr. ApD 10; Aprei‰kimo 1:1). Taigi Jòzaus
Kristaus baÏnyãiai vadovavo Dievas, o ne Ïmogus.

DIDYSIS ATSIMETIMAS
Po Jòzaus Kristaus mirties nelabi Ïmonòs persekiojo ir nuÏudò
daug BaÏnyãios nari˜. Kiti BaÏnyãios nariai palaipsniui nutolo
nuo Jòzaus Kristaus ir Jo apa‰tal˜ mokyt˜ princip˜. Apa‰talai

buvo nuÏudyti ir kunigystòs ∞galioji-
mas, ∞skaitant raktus vadovauti bei
gauti aprei‰kimà BaÏnyãiai, buvo pa-
imtas nuo Ïemòs. Kadangi BaÏnyãia
nebebuvo vedama kunigystòs ∞galioji-
mo, ∞ BaÏnyãios mokymus ∞simetò

klaidos. Geri Ïmonòs bei daug tiesos i‰liko, bet ta evangelija,
kurià ∞krò Jòzus Kristus, buvo prarasta. Tas laikotarpis vadina-
mas DidÏiuoju atsimetimu.

Dòl ‰io atsimetimo susikrò daug baÏnyãi˜ su prie‰taringais mo-
kymais. Tuo metu daug vyr˜ ir moter˜ ie‰kojo tiesos, bet nega-
lòjo jos rasti. Daug ger˜ Ïmoni˜ tikòjo Dievà ir Jòz˜ Krist˜ bei
stengòsi suprasti ir mokyti tiesos, bet jie neturòjo pilnos evange-
lijos ir kunigystòs ∞galiojimo. Todòl kiekviena karta paveldòdavo
atsimetimo bsenà, kai Ïmones ∞takodavo tai, kà paliko anks-
tesnò karta, ∞skaitant Kristaus evangelijos pakeitimus.

Keletas ∞kvòpt˜ Ïmoni˜, toki˜ kaip Martinas Liuteris ir DÏonas
Kalvinas, suvokò, kad tikrosios apeigos ir mokymai buvo pakeisti
arba prarasti. Jie stengòsi pakeisti baÏnyãias, kurioms priklausò.
Vis dòlto be kunigystòs ∞galiojimo Kristaus evangelija negalòjo
vòl tapti tokia, kokia ji buvo pradÏioje. Reikòjo sugràÏinimo.
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Mirus Jòzaus Kristaus
apa‰talams, tiesa buvo dar

kartà prarasta.



Dievas Ïinojo, kad bus atsimetimas.

Per Senojo Testamento prana‰à Jis pasakò:

„Tikrai ateina dienos, – kai si˜siu badà

∞ kra‰tà. Ne duonos badà ar vandens

tro‰kimà, bet Dievo ÏodÏi˜ badà.

Tuomet Ïmonòs keliaus nuo jros

ligi jros, nuo ‰iauròs ligi ryt˜,

skubòs ‰en ir ten, ie‰kodami

Vie‰paties ÏodÏio, bet jo neras“.

Amoso 8:11–12





11

EVANGELIJOS SUGRÑÎINIMAS
Kaip ir visais istorijos laikotarpiais, 1820 metais ms˜ Dangi‰kasis
Tòvas vòl pasirinko prana‰à, kad ∞ Ïem´ sugràÏint˜ evangelijà ir
kunigyst´. Tas prana‰as buvo vardu DÏozefas Smitas. Kai buvo
jaunas, DÏozefas jautòsi pasimet´s dòl jo kra‰to ∞vairiose baÏny-
ãiose esanãi˜ skirtum˜ ir noròjo suÏinoti, kuri baÏnyãia yra
teisinga. Îinodamas, kad jam trksta
i‰minties, jis pasekò Biblijoje esanãiu
patarimu: „Jei kuriam i‰ js˜ trksta
i‰minties, tepra‰o Dievà, kuris visiems
dosniai duoda ir nepriekai‰tauja, ir
jam bus suteikta“ (Jokbo 1:5).

DÏozefas Smitas nusprendò klausti
Dievo, kà jam daryti. Kai DÏozefas
meldòsi, noròdamas suÏinoti tiesà,
jam pasirodò Dangi‰kasis Tòvas ir
Jòzus Kristus. Jòzus pasakò DÏozefui
nesijungti prie jokios baÏnyãios, nes
„jos visos neteisingos“ ir „jie artinasi
prie man´s savo lpomis, bet j˜ ‰irdys
toli nuo man´s; jie Ïmoni˜ ∞sakymus
dòsto kaip doktrinas, laikydamiesi
dievotumo pavidalo, bet atmeta die-
votumo jògà“ (DÏozefas
Smitas–Istorija 1:19).

Kaip pa‰aukò Adomà, Noj˜,
Abraomà, Moz´ ir kitus prana‰us,
taip Dievas pa‰aukò ir DÏozefà
Smità bti prana‰u, per kur∞ buvo
sugràÏinta pilna evangelija.

Ms˜ Dangi‰kasis Tòvas ir Jòzus Kristus pasirodò DÏozefui Smitui, kaip tai pavaizduota fil-

me „SugràÏinimas“.

DÏozefas Smitas regòjo
ms˜ Dangi‰kàj∞ Tòvà ir

Jòz˜ Krist˜. Apie ‰∞
patyrimà jis sakò:

„I‰vydau ‰viesos stulpà,
skaistesn∞ uÏ saul´, kuris

palaipsniui leidosi, kol
nusileido ant man´s…

Kai ‰viesa nusileido ant
man´s, pamaãiau dvi

Asmenybes, kuri˜ skaistu-
mo ir ‰lovingumo ne∞mano-
ma apsakyti, stovinãias ore

vir‰ man´s. Viena i‰ j˜ krei-
pòsi ∞ mane vardu ir tarò,

rodydama ∞ kità: „Tai mano
Mylimasis Snus. Jo

klausyk!“

DÏozefas Smitas–Istorija
1:16–17



Kunigystòs sugràÏinimas
1829 metais DÏozefas Smitas gavo tà pat∞ kunigystòs ∞galiojimà,
kur∞ Jòzus Kristus buvo suteik´s savo apa‰talams. DÏozefui Smitui
pasirodò Jonas Krik‰tytojas, kuris kadaise pakrik‰tijo Jòz˜, ir su-
teikò jam Aarono kunigyst´, arba Ïemesniàjà kunigyst´. Vòliau
DÏozefui Smitui pasirodò Petras, Jokbas ir Jonas (trys i‰ pirm˜j˜
Jòzaus Kristaus apa‰tal˜) ir suteikò jam Melchizedeko kunigyst´,
arba auk‰tesniàjà kunigyst´.

Po to, kai DÏozefas Smitas gavo kunigystòs ∞galiojimà, jam buvo
liepta dar kartà ∞steigti Jòzaus Kristaus BaÏnyãià Ïemòje. Jòzus
Kristus per j∞ vòl pa‰aukò Dvylika apa‰tal˜.

Kaip po savo prisikòlimo Jòzus Kristus
Dvylikai apa‰tal˜ vadovavo per aprei‰-
kimà, lygiai taip ‰iandien jis toliau va-
dovauja BaÏnyãiai per gyvus prana‰us
ir apa‰talus. Pastar˜j˜ Dien˜ ·vent˜j˜
Jòzaus Kristaus BaÏnyãios Prezidentas
yra i‰rinktasis Dievo prana‰as ‰iandien.
Jis, jo pataròjai ir Dvylika apa‰tal˜ turi

kunigystòs ∞galiojimà, kur∞ ankstesniais laikais turòjo visi prana‰ai
ir apa‰talai. ·itie vyrai yra prana‰ai, regòtojai ir aprei‰kòjai.
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Petras, Jokbas ir Jonas, Jòzaus Kristaus apa‰talai, suteikò DÏozefui Smitui

Melchizedeko kunigyst´.

*Raudonos spalvos ÏodÏiai yra apibròÏti 18 ir 19 puslapiuose.

Jòzus Kristus atsiuntò Jonà
Krik‰tytojà, o vòliau tris

i‰ savo apa‰tal˜, kad
DÏozefui Smitui suteikt˜

kunigystòs ∞galiojimà.







MORMONO KNYGA
SugràÏindamas evangelijà Dievas i‰ne‰ò Mormono Knygà, dar
vienà Jòzaus Kristaus testamentà. Su Dievo galia DÏozefas
Smitas i‰vertò ‰ià knygà i‰ senovòs
metra‰ãio, uÏra‰yto aukso plok‰telòse.
Mormono Knyga yra „metra‰tis apie
Dievo reikalus su senovòs Amerikos
gyventojais ir joje yra amÏinosios
evangelijos pilnatvò“ (Mormono
Knygos ∞vadas).

Mormono Knyga yra galingas liudiji-
mas apie Jòz˜ Krist˜. Ji padeda mums
suprasti Jo mokymus, ∞skaitant ir esan-
ãius Biblijoje.

Mormono Knyga yra ∞tikinamas evan-
gelijos sugràÏinimo per DÏozefà Smità
∞rodymas. Js galite suÏinoti asmeni‰-
kai, kad Mormono Knyga yra tikra.
Kad tai suÏinotumòte, turite skaityti jà,
apmàstyti jos Ïinià ir trok‰ti suÏinoti,
ar ji yra tikra. Turite pra‰yti savo
Dangi‰kojo Tòvo, kad patvirtint˜, jog ji yra Jo Ïodis. Jei tai dary-
site, per ·ventàjà Dvasià Jis atskleis jums, kad ‰i knyga yra tikra.

Kai suÏinosite, kad Mormono Knyga yra tikra, js taip pat per
·ventàjà Dvasià suÏinosite, kad DÏozefas Smitas buvo Dievo
prana‰as, kad Jòzaus Kristaus evangelija buvo sugràÏinta per j∞
ir kad Pastar˜j˜ Dien˜ ·vent˜j˜ Jòzaus Kristaus BaÏnyãiai ‰ian-
dien vadovauja prana‰as ir apa‰talai.
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Mormono Knygoje yra apra‰ytas Jòzaus Kristaus apsilankymas Amerikose.

Jei skaitysite ir melsitòs
apie Mormono Knygà, js

galòsite suÏinoti, kad tai, ko
mokò misionieriai, yra tiesa:

„Jei paklausite nuo‰irdÏiai,
su tikru ketinimu, tikòdami
Krist˜, jis apreik‰ jums apie

j˜ tikrumà ·ventosios
Dvasios galia.

Ir ·ventosios Dvasios
galia js galite suÏinoti

tiesà apie viskà“.

Moronio 10:4–5



KAIP MAN SUÎINOTI?
Js galite suÏinoti, kad ‰i Ïinia yra tiesa. Jei maldoje klausite sa-
vo Dangi‰kojo Tòvo, galòsite gauti atsakymà i‰ Jo per ·ventàjà

Dvasià. ·ventoji Dvasia dar vadina-
ma Dievo Dvasia, ir vienas i‰ jos
vaidmen˜ yra liudyti tiesà.

·is paÏinimas gali bti stebuklingas
ir keiãiantis gyvenimà, bet daÏniau-
siai ateina kaip tylus patikinimas be
∞spding˜ Dievo galios pasirei‰kim˜.
·ventoji Dvasia patvirtina tiesà per
jausmus, mintis ir ∞spdÏius. Kaip
mokoma Biblijoje: „Dvasios vaisius
yra meilò, dÏiaugsmas, ramybò, kant-
rybò, malonumas, gerumas, i‰tikimy-
bò, romumas, [ir] susivaldymas“
(Galatams 5:22–23). ·itie jausmai
nuo ·ventosios Dvasios yra asmeni-

nis aprei‰kimas jums, kad Jòzaus Kristaus evangelija, sugràÏinta
per DÏozefà Smità, yra tikra. Tada js turite pasirinkti, ar gy-
vensite pagal Ïinojimà, kur∞ gavote.
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Galite suÏinoti tiesà per nuo‰irdÏià maldà.

Kaip turòãiau melstis?

• Kreipkitòs ∞ savo
Dangi‰kàj∞ Tòvà.

• I‰reik‰kite savo ‰irdies
jausmus (dòkingumà,
klausimus, pra‰ymus
patvirtinti Mormono
Knygos ir to, apie kà mokò
misionieriai, teisingumà).

• Baikite („Jòzaus Kristaus
vardu, amen“).





TERMINˆ SÑRA·AS
Aarono kunigystò – Ïemesnioji kunigystò. ·i kunigystò apima ∞galioji-
mà krik‰tyti ir yra pavadinta Aarono, minimo Biblijoje, Senajame
Testamente, vardu.

Apa‰talas – tai titulas, kur∞ Jòzus Kristus davò dvylikai vyr˜, kuriuos i‰si-
rinko artimiausiais savo pasekòjais savo tarnystòs Ïemòje metu ir kuriems
Jis suteikò ∞galiojimà veikti Jo vardu. ·iais laikais Jòzus Kristus pa‰aukò
kitus vyrus tarnauti savo apa‰talais. Kaip ir ankstesniais laikais apa‰talas
yra ypatingas Jòzaus Kristaus liudytojas, turintis ∞galiojimà i‰ Jo.

Apeigos – ‰venti formals veiksmai, atliekami kunigystòs ∞galiojimu.
Vienas i‰ pavyzdÏi˜ yra krik‰tas.

Apmokòjimas – ∞vykis, ∞galinantis mus susitaikyti su Dievu. Apmokòti
rei‰kia i‰k´sti bausm´ uÏ nuodòm´, tokiu bdu pa‰alinant nuodòmòs
pasekmes atgailaujantiesiems. Jòzus Kristus vienintelis buvo pajògus
atlikti tobulà apmokòjimà uÏ visà Ïmonijà. Jo apmokòjimas apòmò Jo
kentòjimà uÏ ms˜ nuodòmes, Jo kraujo liejimà ir Jo mirt∞ bei prisikòli-
mà. Dòl apmokòjimo kiekvienas kada nors gyven´s Ïmogus bus prikel-
tas. Apmokòjimas taip pat parpina mums bdà gauti nuodòmi˜
atleidimà ir amÏinai gyventi su Dievu.

Aprei‰kimas – bendravimas tarp Dievo ir Jo vaik˜, daÏniausiai per
·ventàjà Dvasià. Asmenys gali gauti aprei‰kimà, kad vadovaut˜si juo
savo paãi˜ gyvenime, bet tiktai Dievo i‰rinktas prana‰as gali gauti ap-
rei‰kimà visam pasauliui. Aprei‰kimas ateina ∞vairiais bdais, bet daÏ-
niausiai – kaip mintys, jausmai ir ∞spdÏiai.

Atsimetimas – kuomet asmenys, baÏnyãia ar i‰tisos tautos atsisako arba
palieka Jòzaus Kristaus evangelijà. Dòl atsimetimo kyla skilimas, painia-
va ir kunigystòs ∞galiojimo, arba teisòs veikti Dievo vardu, praradimas.

Evangelija – tai ms˜ Dangi‰kojo Tòvo planas, kaip mums padòti jausti
ramyb´ ‰iame gyvenime ir dÏiaugtis amÏinybòje. Evangelijos centre yra
Jòzaus Kristaus apmokòjimas. Ji reikalauja, kad mes tikòtume J∞, atgai-
lautume, btume pakrik‰tyti, gautume ·ventàjà Dvasià ir i‰tvertume
iki galo.
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Krik‰tas – tai btinas Ïingsnis, norint gauti nuodòmi˜ atleidimà. Per
krik‰tà ir patvirtinimà, atliktus kunigystòs ∞galiojimu, mes tampame
Pastar˜j˜ Dien˜ ·vent˜j˜ Jòzaus Kristaus BaÏnyãios nariais. Krik‰tas
atliekamas panardinant, o tai rei‰kia, kad krik‰tijamas asmuo trum-
pam panardinamas ∞ varden∞. Krik‰tas parodo ms˜ pasiryÏimà sekti
Kristaus pavyzdÏiu ir sudaryti sandoras su Dievu.

Kunigystò – tai ∞galiojimas ir galia i‰ Dievo. Dievas suteikia ‰ià galià
Ïmogui, kad ‰is veikt˜ Jo vardu. Aarono kunigyst´ prana‰ui DÏozefui
Smitui sugràÏino Jonas Krik‰tytojas, kuris kadaise pakrik‰tijo Jòz˜.
Melchizedeko kunigyst´ sugràÏino Petras, Jokbas ir Jonas, trys i‰
dvylikos Jòzaus apa‰tal˜.

Melchizedeko kunigystò – auk‰tesnioji, arba didesnioji, kunigystò.
Ji pavadinta Melchizedeko, minimo Biblijoje, Senajame Testamente,
kuris buvo teisus auk‰tasis kunigas ir karalius, vardu.

Prisikòlimas – po fizinòs mirties dvasios susijungimas su i‰tobulintu
fiziniu knu i‰ mòsos ir kaul˜. Jòzus Kristus pirmasis prisikòlò.

SugràÏinimas – kai kaÏkas padaroma taip, kaip buvo; atkrimas; atstaty-
mas. Po to, kai tiesa ir ∞galiojimas Ïemòje buvo prarasti, evangelija buvo
sugràÏinta per prana‰à DÏozefà Smità. SugràÏinimas skiriasi nuo reforma-
cijos tuo, kad reformuoti rei‰kià pakeisti esanãià organizacijà arba prakti-
kà, stengiantis sugràÏinti jà ∞ pradin´ bkl´, o sugràÏinti rei‰kia visi‰kai
atkurti, arba atstatyti, pradin´ organizacijà arba praktikà.

·ventoji Dvasia – dar vadinama Dievo Dvasia ir Guodòju. Ji liudija
apie Dangi‰kàj∞ Tòvà ir Jòz˜ Krist˜ ir atskleidÏia bei moko tiesos.
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PAPILDOMAM STUDIJAVIMUI
Îemiau pateikti klausimai bei Ra‰t˜ nuorodos padòs jums suÏinoti
daugiau apie bro‰iroje esanãius principus ir juos apmàstyti.
Sàra‰as nòra i‰samus; i‰na‰os ir dalinòs nuorodos, esanãios
Ra‰tuose, nukreips jus ∞ papildomas i‰traukas ir ‰altinius.

Kà jums rei‰kia tai, kad Dievas yra js˜ Dangi‰kasis Tòvas?
Malachijo 2:10 (Biblija, Senasis Testamentas)
Hebrajams (Îydams) 12:9–10 (Biblija, Naujasis Testamentas)

Koks yra prana‰o vaidmuo? Kodòl yra svarbu Ïinoti, kad
Dievas kalba prana‰ams?
Amoso 3:7 (Biblija, Senasis Testamentas)
Jokbo 4:4–6 (Mormono Knyga, 107-108 psl.)

Kà rei‰kia turòti kunigystòs ∞galiojimà? Kaip kas nors gali
gauti ‰∞ ∞galiojimà?
Mato 10:1 (Biblija, Naujasis Testamentas)
Jono 15:16 (Biblija, Naujasis Testamentas)

Kas atsitinka, kai ‰is ∞galiojimas prarandamas?
Amoso 8:11–12 (Biblija, Senasis Testamentas)
1 Nefio 13:24–29 (Mormono Knyga, 22 psl.)
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Ar Jòzaus apa‰talai Ïinojo, kad ∞vyks atsimetimas?
ApD 20:28–31 (Biblija, Naujasis Testamentas)
2 Tesalonikieãiams 2:2–3 (Biblija, Naujasis Testamentas)
2 Timotiejui 4:3–4 (Biblija, Naujasis Testamentas)

Kà jums rei‰kia tai, kad Jòzaus Kristaus evangelija buvo
sugràÏinta per DÏozefà Smità?
Prana‰o DÏozefo Smito liudijimas (bro‰ira)

Kas yra Mormono Knyga? Kaip ji liudija apie DÏozefo Smito
pa‰aukimà bti prana‰u?
Mormono Knygos titulinis puslapis
Mormono knygos ∞vadas

Koks yra ·ventosios Dvasios vaidmuo?
Almos 5:45–47 (Mormono Knyga, 198 psl.)
Moronio 10:3–5 (Mormono Knyga, 496 psl.)
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GARBINKITE KARTU SU MUMIS

ATEIKITE IR PAMATYKITE, KAIP SUGRÑÎINTOJI
EVANGELIJA GALI PALAIMINTI JÌSˆ GYVENIMÑ

Sakramento susirinkimas yra pagrindinis garbinimo susirinkimas. Jis
paprastai trunka truput∞ ilgiau nei valandà ir daÏniausiai jame yra:

Giesmòs, kurias gieda susirinkusieji. (Giesmynai yra duodami.)

Maldos, kurias sukalba vietiniai BaÏnyãios nariai.

Sakramentas: duona ir vanduo, kurie palaiminami ir i‰dalinami susirin-
kusiesiems Jòzaus Kristaus apmokòjimui atminti.

Kalbantieji: daÏniausiai vienas arba du i‰ anksto paskirti bendruome-
nòs nariai kalba evangelijos temomis.

Apsirengimas: vyrai ir vaikinai daÏniausiai vilki kostiumus arba kel-
nes ir baltus mar‰kinius bei kaklarai‰ãius. Moterys ir merginos dòvi
sukneles arba sijonus.

Garbinimo susirinkim˜ metu paaukojim˜ nepra‰oma.

�
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Kvieãiame jus apsilankyti ir papildomuose susirinkimuose pagal js˜
interesus ir amÏiaus grup´. ·i˜ susirinkim˜ eilòs tvarka gali skirtis.

Sekmadieninò mokykla: Ra‰t˜ ir evangelijos doktrin˜ studijavimo
pamokos.

Kunigystòs susirinkimai: pamokos vyrams ir vaikinams nuo 12 met˜.

Paramos bendrijos susirinkimas: pamokos moterims nuo 18 met˜.

Mergin˜ organizacijos susirinkimas: pamokos mergaitòms nuo 12 iki
18 met˜.

Pradinuk˜ organizacijos susirinkimas: grupòs susirinkimas ir pamokos
vaikams nuo 3 iki 11 met˜. DaÏniausiai yra ir lop‰elis vaikams nuo
18 mònesi˜ iki 3 met˜.

Sakramento susirinkimo laikas:

Maldos nam˜ adresas:
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Kà turòãiau daryti?
• Skaityti Mormono Knygà.

Silomi skaitiniai:

• Melstis, kad suÏinotumòte, jog DÏozefas Smitas buvo prana‰as,
ir kad Mormono Knyga yra Dievo Ïodis.

• Lankyti baÏnyãià.

• Nuspr´sti, ar seksite Gelbòtoju pasikrik‰tydami. 
Krik‰to data:

• Apsilankyti www.mormon.org, kad suÏinotumòte daugiau apie
sugràÏintà Jòzaus Kristaus evangelijà.

• T´sti susitikimus su misionieriais, kad suÏinotumòte daugiau
ties˜, kurias Dievas sugràÏino per ‰i˜ laik˜ prana‰us.

Kitas susitikimas:

Misionieri˜ vardai ir telefono numeris:

www.mormon.org




