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KAS YRA I·GELBñJIMO PLANAS?
I‰gelbòjimo planas* – tai Dievo planas, kaip Jo vaikai gali rasti
laim´. Jo centre yra Jòzaus Kristaus apmokòjimas. Jeigu js va-
dovausitòs Jòzaus Kristaus mokymais, tai rasite ilgalaik´ vidin´
ramyb´ ‰iame gyvenime ir amÏinà dÏiaugsmà po mirties.

Mokydamiesi apie i‰gelbòjimo planà, rasite atsakymus ∞ tokius
klausimus: „I‰ kur a‰ atsiradau?“ „Koks yra mano gyvenimo
tikslas?“ „Kur a‰ keliausiu po ‰ito gyvenimo?“

I· KUR A· ATSIRADAU?
Js˜ gyvenimas neprasidòjo gimimu ir nesibaigs mirtimi. Js esa-
te sutvertas i‰ dvasinio kno (kartais vadinamo siela) ir fizinio
kno. Js˜ Dangi‰kasis Tòvas sukrò js˜ dvasià ir js gyvenote

su Juo kaip dvasia, prie‰ jums gimstant
Ïemòje. Js paÏinojote ir mylòjote J∞ bei
Jis paÏinojo ir mylòjo jus. Tas laikotar-
pis vadinamas ikiÏemi‰kuoju gyvenimu.

Js˜ ikiÏemi‰kojo gyvenimo metu jus
mokò princip˜ ir ∞sakym˜, kurie veda ∞
laim´. Js˜ protas vystòsi, ir js mokò-
tòs mylòti tiesà. Jus mokò apie i‰gelbò-
jimo planà. To ikiÏemi‰kojo gyvenimo

metu Jòzus Kristus buvo i‰rinktas Gelbòtoju. Js suÏinojote, kad
per J∞ galòsite ∞veikti savo neteising˜ pasirinkim˜ pasekmes.
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*Raudonos spalvos ÏodÏiai yra apibròÏti 18 ir 19 puslapiuose.

·eima yra ms˜ Dangi‰kojo Tòvo plano ‰erdis.

„I‰gelbòjimo planas
...buvo paruo‰tas per
Krist˜ nuo pasaulio

∞krimo, visiems, 
kurie tikòs jo vardà“.

Almos 22:13







Svarbi Dievo plano dalis buvo tai, kad js ateitumòte ∞
Ïem´ gauti fizin∞ knà ir mokytis teisingai pasirinkti. Js
neprisiminsite gyvenimo Dangi‰kojo Tòvo akivaizdoje, bet Jis
suteiks jums galimyb´ atskirti gòr∞ nuo blogio. Js galòsite
atpaÏinti Jo meil´ ir tiesà. Per
savo patyrimus ir i‰bandymus
galòsite i‰mokti pastoviai teisingai
pasirinkti. Su Jòzaus Kristaus
pagalba, kai js˜ gyvenimas Ïemòje
pasibaigs, galòsite gr∞Ïti gyventi su
savo Dangi‰kuoju Tòvu.

Savo ikiÏemi‰kajame gyvenime su-
Ïinojote, kad tik pasirinkdami va-
dovautis Dievo planu galòsite ∞gyti
ilgalaik´ ramyb´ ir pasitenkinimà
‰itame gyvenime ir amÏinybòje.
Kadangi js˜ Dangi‰kasis Tòvas jus myli, Jis suteikò jums
valios laisv´, arba galià pasirinkti. Jis leido jums pasirinkti, ar
vadovausitòs Jo planu ir seksite Vie‰paãiu Jòzumi Kristumi.

·òtonas, vienas i‰ dvasini˜ Dievo vaik˜, sukilo prie‰ ms˜
Dangi‰kàj∞ Tòvà ir nepriòmò Jo plano. Jis noròjo mus visus
priversti vykdyti jo valià. Deja, daug ms˜ Dangi‰kojo Tòvo
vaik˜ pasirinko sekti ·òtonu. ·òtonas ir jo pasekòjai buvo
i‰tremti i‰ Dievo akivaizdos, ir jiems nebuvo leista gimti Ïemòje.
Jie toliau egzistuoja kaip dvasios. Jie yra nelaimingi ir nori, kad
js btumòte nelaimingi. Jie gundo jus ir visus Dievo vaikus
daryti tai, kas atne‰a nelaimingumà ir kas nepatinka Dievui.
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Mes turime daug suÏinoti ir patirti ‰iame gyvenime.

Nors js to neatsimenate,
prie‰ ateidami ∞ ‰ià Ïem´ gyve-
note Dievo, js˜ Dangi‰kojo

Tòvo, ir Jo Snaus Jòzaus
Kristaus akivaizdoje. Kai jums
buvo suteikta privilegija ateiti

∞ ‰ità Ïem´ ir gauti knà
bei vadovautis Dievo

laimòs planu, js ‰aukòte
i‰ dÏiaugsmo.

*Raudonos spalvos ÏodÏiai yra apibròÏti 18 ir 19 puslapiuose.



IkiÏemi‰kajame gyvenime js pasirinkote tikòti Jòz˜ Krist˜ ir
vadovautis Dievo planu. Dòl to, kad tai pasirinkote, js gimòte
Ïemòje. Tik jei ir toliau tai rinksitòs, galòsite rasti ramyb´ ‰iame
gyvenime ir, pasibaigus ‰iam gyvenimui, gr∞Ïti gyventi su savo
Dangi‰kuoju Tòvu.

KOKS YRA MANO GYVENIMO TIKSLAS?
Sukrimas ir nuopolis
Îemò buvo sukurta kaip vieta, kur ms˜ Dangi‰kojo Tòvo vaikai
galòt˜ gyventi ir ∞gyti patirties. Adomas ir Ieva buvo pirmieji ∞
Ïem´ atòj´ Dievo vaikai. Jie gyveno vietoje, pavadintoje Edeno
sodu, kur jie vis dar buvo Dievo akivaizdoje.

Ms˜ Dangi‰kasis Tòvas suteikò Adomui ir Ievai valios laisv´,
arba teis´ rinktis. Jis ∞sakò jiems nevalgyti gòrio ir blogio paÏinimo
medÏio vaisiaus. Paklusimas ‰iam ∞sakymui rei‰kò, kad jie gali
pasilikti sode, bet negalòs tobulòti mokydamiesi i‰ patyrim˜ ir
i‰bandym˜. ·òtonas gundò Adomà ir Ievà valgyti uÏdraustojo
vaisiaus, ir jie pasirinko tai padaryti. Tai buvo Dievo plano dalis.
Dòl ‰io savo pasirinkimo jie buvo fizi‰kai ir dvasi‰kai atskirti nuo
Dievo akivaizdos ir tapo mirtingi, tai yra pajungti nuodòmei ir
mirãiai. Jie negalòjo gr∞Ïti pas J∞ be Jo pagalbos. J˜ fizinis ir
dvasinis atskyrimas nuo Dievo vadinamas nuopoliu.

Ms˜ Dangi‰kasis Tòvas pasiuntò angelus bei ·ventàjà Dvasià
mokyti Adomo ir Ievos apie i‰gelbòjimo planà. ·io plano centre
yra Jòzaus Kristaus apmokòjimas, kuris ∞galina Dievo vaikus
∞veikti nuopolio pasekmes ir patirti dÏiaugsmà ‰itame gyvenime
bei amÏinybòje.
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„Jei Adomas nebt˜ prasiÏeng´s,

jis nebt˜ nupuol´s, 

bet bt˜ pasilik´s Edeno sode...

Ir [Adomas su Ieva] nebt˜ turòj´

vaik˜; todòl bt˜ pasilik´ nekaltumo

bsenoje, neturòdami dÏiaugsmo, nes

nepaÏinojo nelaimòs; nedarydami

gera, nes nepaÏinojo nuodòmòs.

Bet ‰tai, visa tai padaryta 

pagal i‰mint∞ to, kuris Ïino viskà.

Adomas nupuolò, kad galòt˜ bti Ïmonòs; 

o Ïmonòs yra, kad galòt˜ dÏiaugtis“.

2 Nefio 2:22–25





Js˜ gyvenimas Ïemòje
Dòl nuopolio js esate fizi‰kai ir dvasi‰kai atskirtas nuo Dievo.
·is atskyrimas yra Dievo plano Jo vaikams dalis. Js palikote
Dievo akivaizdà ir atòjote ∞ Ïem´ tam,
kad ∞gytumòte knà, ∞gautumòte patir-
ties ir mokytumòtòs teisingai pasirinkti.

Daug gyvenimo aspekt˜ atne‰a laim´,
bet kai kurie atne‰a sielvartà. ·itie pa-
tyrimai padeda jums mokytis atskirti
gòr∞ nuo blogio ir pasirinkti teisingai.
Dievas ∞takoja jus daryti gera ir sekti
Juo, o tuo metu ·òtonas gundo jus ig-
noruoti Dievà ir nusidòti. (Nuodòmò
rei‰kia sàmoningai pasirinkti elgtis blo-
gai, arba nesielgti gerai.) Kai pasirenka-
te sekti Dievu ir laikytis Jo ∞sakym˜,
js˜ i‰mintis auga, o charakteris stipròja. Galite patirti dÏiaugs-
mà netgi i‰bandymo metu ir priimti gyvenimo sunkumus ramy-
bòs dvasioje.

Js jau ne kartà teisingai pasirinkote savo gyvenime, bet taip
pat padaròte ir keletà neteising˜ pasirinkim˜. Kai renkatòs
neteisingai ir nusidedate, js kaÏkiek atsiskiriate nuo Dievo.
Ra‰tai ‰∞ atsiskyrimà vadina dvasine mirtimi. Nuodòmò ne tik
atskiria jus nuo Dievo, bet ir uÏtraukia kalt´ bei gòdà. Js pats
negalite ∞veikti nuodòmòs bei jos pasekmi˜.

*Raudonos spalvos ÏodÏiai yra apibròÏti 18 ir 19 puslapiuose.

Mes turòtumòm atidÏiai apgalvoti savo pasirinkimus.
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„Dievo vaikas a‰,
Ø Ïem´ atsi˜stas,

Namus ãia Ïemi‰kus gavau
Ir tòvus mylinãius.
Vesk mane, padòk

kely ‰iam,
Mokyk i‰minties,

Kad galòãiau vòl gyvent
A‰ ‰alia Vie‰paties.“

Giesmòs, Nr. 58



Jòzaus Kristaus apmokòjimas
Kadangi js˜ Dangi‰kasis Tòvas jus myli, Jis pasiuntò savo
Sn˜ Jòz˜ Krist˜ sumokòti uÏ js˜ nuodòmes. ·is sumokòjimas
yra Jòzaus Kristaus apmokòjimo dalis. Jòzus Kristus savo noru

kentòjo uÏ js˜ nuodòmes, skausmus,
ligas ir sielvartà. Per savo malon´ ir
gailestingumà Jis gali padòti jums js˜
i‰bandymuose ir pa‰alinti tà kalt´ ir
gòdà, kurià sukòlò js˜ nuodòmòs.

Sumokòdamas uÏ js˜ nuodòmes Jòzus
nepa‰alino nei js˜ valios laisvòs, nei
asmeninòs atsakomybòs – Jis nepada-
rys js˜ ‰varaus prie‰ js˜ valià. Tam,
kad gautumòte Jo pagalbos ir stiprybòs,

js turite panaudoti tikòjimà ∞ J∞, atgailauti, pasikrik‰tyti, gauti
·ventàjà Dvasià ir pasirinkti vavovautis Jo mokymais likus∞ sa-
vo gyvenimà. Pasitikòdami apmokòjimu jausite Dievo meil´ ir
Jis padòs jums i‰tverti i‰bandymus. Js patirsite dÏiaugsmà, ra-
myb´ ir paguodà. Visa, kas gyvenime atrodo neteisinga, gali bti
i‰taisyta per Jòzaus Kristaus apmokòjimà bei ms˜ Dangi‰kojo
Tòvo malon´ ir meil´. Apmokòjimas yra i‰gelbòjimo plano esmò.

KUR A· KELIAUSIU PO ·IO GYVENIMO?
Îirint Ïemi‰ko gyvenimo poÏiriu, fizinò mirtis gali atrodyti
kaip pabaiga, bet i‰ tikr˜j˜ tai yra pradÏia, Ïingsnis pirmyn ms˜
Dangi‰kojo Tòvo plane. Po mirties js˜ dvasia paliks knà ir i‰-
keliaus ∞ dvasi˜ pasaul∞ – mokymosi ir pasiruo‰imo vietà. Dvasi˜
pasaulyje js˜ atsiminimai apie ‰ità gyvenimà i‰liks su jumis.
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Gelbòtojas uÏ ms˜ nuodòmes kentòjo Getsemanòs sode.

„Dievas taip pamilo
pasaul∞, jog atidavò

savo viengim∞ Sn˜, kad
kiekvienas, kuris j∞ tiki,
nepraÏt˜, bet turòt˜
amÏinàj∞ gyvenimà“.

Jono 3:16
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Mirtis nepakeis js˜ asmenybòs arba js˜ gòrio ar blogio tro‰ki-
mo. Jeigu savo gyvenimo Ïemòje metu pasirenkate sekti Kristumi,

dvasi˜ pasaulyje bsite ramus ir ilsòsitòs
nuo savo rpesãi˜. Pasirink´ nesekti
Jòzumi Kristumi ir neatgailaujantys
Ïmonòs bus nelaimingi.

Ms˜ Dangi‰kasis Tòvas Ïinojo, kad
daug Jo vaik˜ savo gyvenimo metu
neturòs galimybòs suÏinoti apie Jòz˜
Krist˜, o kiti pasirinks nesekti Juo.

Kadangi Dievas myli savo vaikus, esantiems dvasi˜ pasaulyje
Jis parpino bdà suÏinoti apie Jo planà, ∞tikòti Jòz˜ Krist˜ ir
atgailauti. Îmonòs, priòm´ Jòz˜ Krist˜ ir sekantys Juo, turòs
ramyb´ ir ilsòsis.

Prikòlimas ir teismas
Viena i‰ didÏi˜j˜ Dievo dovan˜ visiems ∞ Ïem´ atòjusiems Ïmo-
nòms yra prikòlimas, kuris ∞manomas dòl Jòzaus Kristaus apmo-
kòjimo. Kada Jòzus mirò ant kryÏiaus, Jo dvasia nukeliavo ∞
dvasi˜ pasaul∞. Po trij˜ dien˜ Jo dvasia vòl susijungò su pa‰lo-
vintu, i‰tobulintu Jo knu, kuris daugiau negali mirti. ·is kno
ir dvasios sujungimas vadinamas prikòlimu. Kiekvienas gim´s
Ïemòje bus prikeltas.

Po to, kai bsite prikelti, stosite prie‰ais Dievà, kad btumòte
teisiami pagal savo darbus ir ‰irdies tro‰kimus.
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Prisikòl´s Gelbòtojas pasirodò Marijai.

Po mirties js˜ dvasia
paliks knà ir i‰keliaus

∞ dvasi˜ pasaul∞ –
pasiruo‰imo, mokymosi
bei poilsio nuo rpesãi˜

ir sielvarto vietà.
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·lovòs laipsniai
Po savo teismo js gyvensite ‰lovòs bsenoje. Kadangi vis˜ Ïmo-
ni˜ darbai ir tro‰kimai skiriasi, danguje yra skirtingos karalystòs,
arba ‰lovòs laipsniai.

Celestialinò karalystò. Ms˜ Dangi‰kasis Tòvas ir Jòzus Kristus
gyvena celestialinòje karalystòje. Jeigu js gyvenate pagal
Jòzaus Kristaus evangelijà ir esate apvalytas nuo nuodòmòs
per apmokòjimà, gausite vietà ‰itoje, au‰k‰ãiausioje karalystòje.
Js gyvensite Dievo akivaizdoje ir paÏinsite visi‰kà dÏiaugsmà.

Terestrialinò karalystò. Îmonòs, kurie atsisako priimti Jòzaus
Kristau evangelijà, bet gyvena garbingai, gaus vietà terestriali-
nòje karalystòje.

Telestialinò karalystò. Tie, kurie ir toliau pasilieka prie savo nuo-
dòmi˜ ir neatgailauja, gaus vietà telestialinòje karalystòje.
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Jòzaus Kristaus apmokòjimas i‰gelbòjimà padaro ∞manomà.

Tikòjimas ∞ Jòz˜ Krist˜
Atgaila
Krik‰tas

·ventosios Dvasios dovana
I‰tvòrimas iki galo

Sukrimas 
ir nuopolis

Fizinò mirtis

Îemi‰kasis gyvenimas
IkiÏemi‰kasis

gyvenimas



KÑ ·IS PLANAS REI·KIA MAN?
Kai suprantate, kad Dievas yra js˜ Tòvas, kad Jis jus myli ir
kad Jis padarò ∞manoma jums ãia ∞gyti patyrimo ir paÏinimo
bei po ‰ito gyvenimo tapti tokiam kaip Jis, js suvokiate savo
sprendim˜ ‰io gyvenimo metu svarbà. Js suprantate, kad norò-
dami gauti visus ms˜ Dangi‰kojo Tòvo plano palaiminimus,
turite sekti Jòzumi Kristumi.
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Terestrialinò
Celestialinò

Prikòlimas 
ir teismas

s

TelestialinòDvasi˜ pasaulis



KAIP MAN SUÎINOTI?
Dòl Jòzaus Kristaus evangelijos sugràÏinimo per prana‰à
DÏozefà Smità atòjo didesnis i‰gelbòjimo plano paÏinimas.

Maldoje klausdami savo Dangi‰kojo Tòvo galite pats suÏinoti,
kad ‰ie dalykai yra tikri. Jis atsakys jums per ·ventàjà Dvasià.
·ventoji Dvasia dar vadinama Dievo Dvasia, ir vienas i‰ jos
vaidmen˜ yra liudyti tiesà. ·ventoji Dvasia atskleidÏia ir patvir-

tina tiesà per jausmus, mintis ir ∞sp-
dÏius. Jausmai, ateinantys per
·ventàjà Dvasià, yra galingi, bet daÏ-
nai jie taip pat yra ‰velns ir rams.
Kaip mokoma Biblijoje: „Dvasios vai-
sius yra meilò, dÏiaugsmas, ramybò,
kantrybò, malonumas, gerumas, i‰tiki-
mybò, romumas, [ir] susivaldymas“
(Galatams 5:22–23). ·ie jausmai yra
patvirtinimas i‰ ·ventosios Dvasios,
kad ‰ita Ïinia yra tiesa. Tada js turite
pasirinkti, ar gyvensite pagal Jòzaus
Kristaus mokymus, sugràÏintus per
DÏozefà Smità.
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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“).

Galite paÏinti tiesà per nuo‰irdÏià maldà.





TERMINˆ SÑRA·AS
Apeigos – ‰venti formals veiksmai, atliekami kunigystòs ∞galiojimu.
PavyzdÏiai gali bti krik‰tas, ·ventosios Dvasios gavimas ir sakramen-
tas. Apeigos daÏniausiai yra priemonò sudaryti sandoras su Dievu.

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.

Dvasia – ta asmens dalis, kuri gyveno su Dangi‰kuoju Tòvu iki gimi-
mo. Gyvenant Ïemòje dvasia yra sujungta su fiziniu knu. Po mirties
dvasia gyvena toliau.

Dvasinò mirtis – atskyrimas nuo Dievo dòl nepaklusimo Jo ∞sakymams.
Mes i‰gelbòjami i‰ dvasinòs mirties per Jòzaus Kristaus apmokòjimà,
kai atgailaujame ir laikomòs Jo ∞sakym˜.

Dvasi˜ pasaulis – vieta, kur tarp mirties ir prikòlimo keliaus ms˜
dvasios. Îmonòms, kurie savo gyvenime buvo teiss, dvasi˜ pasaulis
bus ramybòs ir dÏiaugsmo vieta.

Fizinò mirtis – dvasios atsiskirimas nuo mirtingo kno. Kai fizinis k-
nas mir‰ta, dvasia toliau gyvena dvasi˜ pasaulyje. Fizinò mirtis nugalòta
per prikòlimà, kuris ∞manomas dòl Jòzaus Kristaus apmokòjimo.

IkiÏemi‰kasis gyvenimas – ms˜ gyvenimas prie‰ mums gimstant Ïe-
mòje. Savo ikiÏemi‰kajame gyvenime mes gyvenome Dangi‰kojo Tòvo
akivaizdoje kaip dvasiniai Jo vaikai. Mes neturòjome fizini˜ kn˜.

18



I‰gelbòjimas – i‰vadavimas i‰ nuodòmòs ir mirties. I‰gelbòjimas yra
∞manomas dòl Jòzaus Kristaus apmokòjimo. Dòl Jòzaus Kristaus prisi-
kòlimo kiekvienas nugalòs mirties pasekmes. Per tikòjimà ∞ Jòz˜ Krist˜
mes taip pat galime bti i‰gelbòti ir nuo nuodòmòs pasekmi˜. ·is tikò-
jimas parodomas gyvenant atgailos, paklusnumo evangelijos ∞staty-
mams bei apeigoms ir tarnavimo Kristui gyvenimà.

I‰gelbòjimo planas – Ms˜ Dangi‰kojo Tòvo planas, ∞galinantis mus
tapti pana‰iais ∞ J∞ ir gauti dÏiaugsmo pilnatv´. ·is planas, kurio centre
yra Jòzaus Kristaus apmokòjimas, apima visus evangelijos ∞sakymus,
apeigas ir mokymus.

Malonò – dievi‰ka pagalba ir stiprybò, duota per Jòzaus Kristaus gailes-
tingumà ir meil´. Per Jo malon´, kuri ∞manoma dòl Jo apmokòjimo, vi-
sa Ïmonija bus prikelta. Per Jo malon´ tie, kurie nuolatos atgailauja ir
gyvena pagal Jo evangelijà, ‰iame gyvenime jaus pastov˜ artumà su
savo Dangi‰kuoju Tòvu ir po ‰ito gyvenimo gyvens Jo akivaizdoje.

Nuopolis – ∞vykis, per kur∞ Ïmonija tapo mirtinga. Jo pasekmò buvo
dvasinis ir fizinis atskyrimas nuo Dievo. Kadangi Adomas ir Ieva, pir-
mieji Ïmonòs, nepakluso Dievo ∞sakymams, jie buvo atskirti nuo Jo
akivaizdos (‰is atskyrimas taip pat vadinamas dvasine mirtimi) ir tapo
mirtingi (pajungti fizinei mirãiai). Bdami Adomo ir Ievos palikuonys
mes taip pat esame atskirti nuo Dievo ir pajungti fizinei mirãiai. Jòzaus
Kristaus apmokòjimas nugali tiek fizin´, tiek ir dvasin´ mirt∞.

Prikòlimas – po fizinòs mirties dvasios sujungimas su i‰tobulintu fiziniu
knu i‰ mòsos ir kaul˜. Jòzus Kristus pirmasis prisikòlò. Po prikòlimo
dvasia ir knas niekada daugiau nebus atskirti ir asmuo gyvens amÏi-
nai. Dòl apmokòjimo kiekvienas gyven´s Ïmogus bus prikeltas.

Valios laisvò – Dievo dovana rinktis tarp gòrio ir blogio, tarp to, kas
teisinga ir neteisinga.
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PAPILDOMAM STUDIJAVIMUI
Îemiau pateikti klausimai ir 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, nu-
kreips jus ∞ papildomas i‰traukas ir ‰altinius.

Koks buvo js˜ ry‰ys su Dievu iki jums gimstant?
Jeremijo 1:5 (Biblija, Senasis Testamentas)
Hebrajams (Îydams) 12:9 (Biblija, Naujasis Testamentas)

Kas yra nuopolis? Kodòl jis buvo btinas?
2 Nefio 2:14–26 (Mormono Knyga, 50–51 psl.)
Almos 42:2–9 (Mormono Knyga, 286–287 psl.)

Koks yra js˜ gyvenimo ãia tikslas? Kaip tas Ïinojimas
∞takoja js˜ kasdienius sprendimus?
2 Nefio 2:25–27 (Mormono Knyga, 51 psl.)
Almos 34:32 (Mormono Knyga, 271 psl.)
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Kas yra apmokòjimas? Kaip jis gali padòti jums
kasdieniniame gyvenime?
Jono 3:16–17 (Biblija, Naujasis Testamentas)
Romieãiams 3:23–25 (Biblija, Naujasis Testamentas)
2 Nefio 2:6–8 (Mormono Knyga, 50 psl.)
Almos 7:11–12 (Mormono Knyga, 202 psl.)
Almos 42:22–23 (Mormono Knyga, 288 psl.)

Kas yra dvasi˜ pasaulis? Kas nutinka tenai?
1 Petro 4:6 (Biblija, Naujasis Testamentas)
Almos 40:11–14 (Mormono Knyga, 284 psl.)

Kà rei‰kia bti prikeltam? Kas bus prikelti?
Kodòl prikòlimas yra svarbus?
2 Nefio 9:13–15 (Mormono Knyga, 64 psl.)
Almos 11:42–45 (Mormono Knyga, 213 psl.)

Kas yra dangus? Kodòl yra skirtingi ‰lovòs laipsniai?
1 Korintieãiams 15:40–43 (Biblija, Naujasis Testamentas)
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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, kuriuos palaimina ir i‰dalina 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 taip pat ir papildomuose susirinkimuose
pagal js˜ interesus ir amÏiaus grup´. Toki˜ susirinkim˜ eilòs tvar-
ka ir ∞vairovò gali skirtis.

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

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

Paramos bendrija: pamokos moterims nuo 18 met˜.

Mergin˜ organizacija: pamokos mergaitòms nuo 12 iki 18 met˜.

Pradinuk˜ organizacija: grupòs susirinkimas ir pamokos vaikams nuo
3 iki 11 met˜. DaÏniausiai taip pat yra 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 tai, ko mokò misionieriai, 
yra tiesa.

• Lankyti baÏnyãià.

• Pasiruo‰ti bti pakrik‰tytam

• Apsilankyti www.mormon.org, kad suÏinotumòte daugiau
apie Dangi‰kojo Tòvo planà savo vaikams.

• 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


