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Mormono Knyga kaip 
asmeninis vedlys

Visi mes savo dvasingiausiomis akimirkomis 
jaučiame norą sugrįžti namo gyventi su Dievu. 
Jis padovanojo mums savo Mylimąjį Sūnų kaip 

mūsų Gelbėtoją, kad parūpintų mums kelią ir moky-
tų, kaip juo eiti. Jis siuntė pranašus rodyti mums kelią. 
Pranašas Džozefas Smitas buvo įkvėptas išversti pranašų 
metraštį, vadinamą Mormono Knyga. Ji yra mūsų patiki-
mas vedlys kelyje namo pas Dievą.

Apie šią brangią knygą Džozefas Smitas sakė: „Aš pa-
sakiau broliams, kad Mormono Knyga yra teisingiausia 
iš visų knygų žemėje ir mūsų religijos sąvaros akmuo, ir 
kad žmogus labiau priartės prie Dievo, gyvendamas pa-
gal jos priesakus, negu pagal bet kokios kitos knygos.“ 1

Mormono Knygos priesakai – tai joje užrašyti Dievo  
įsakymai. Kai kurie jų yra tiesioginiai per pranašus duoti 
Gelbėtojo įsakymai, ką turime daryti ir kuo tapti. Mor-
mono Knygoje yra pateiktas Gelbėtojo pavyzdys, kad 
stiprintų mūsų tikėjimą ir pasiryžimą paklusti Jo įsakymui 
sekti paskui Jį. Knyga kupina Kristaus doktrinos, kad 
galėtume ja vadovautis. Štai pavyzdys iš 2 Nefio knygos:

„[ Jėzus] pasakė žmonių vaikams: Sek paskui mane. 
Todėl, mano mylimi broliai, argi galėsime sekti paskui 
Jėzų, jei nebūsime pasiryžę vykdyti Tėvo įsakymus?

O Tėvas pasakė: Atgailaukite, atgailaukite ir priimkite 
krikštą mano Mylimojo Sūnaus vardu.“ (2 Nefio 31:10–11.)

Mormono Knygoje aiškinama, jog turime gauti 
Šventąją Dvasią kaip krikštą ugnimi, kad padėtų mums 
išsilaikyti ankštame ir siaurame kelyje. Esame mokomi, 
kad turime visada neatlyždami melstis Kristaus vardu ir 
kad, jeigu tai darome, mums galioja šis pažadas: „Todėl 
turite veržtis pirmyn, būdami nepajudinami dėl Kristaus, 
turėdami tobulą vilties skaistumą ir meilę Dievui bei 
visiems žmonėms. Todėl, jei veršitės pirmyn, sotinda-
miesi Kristaus žodžiu, ir ištversite iki galo, štai, taip sako 
Tėvas: Jūs turėsite amžinąjį gyvenimą.“ (2 Nefio 31:20.)

Mormono Knygoje, nuostabiame karaliaus Benjamino 
pamoksle, aiškinama, ką reiškia turėti meilę Dievui bei 
visiems žmonėms. Kai Apmokėjimo galia per mūsų išti-
kimą paklusnumą įsakymams pakeičia mūsų prigimtis, 
esame pripildomi Dievo meilės (žr. Mozijo 4:1–12).

Mormono Knygoje taip pat esame užtikrinami, jog 
dar šiame gyvenime galime taip išsiskaistinti, kad ne-
benorėsime daryti pikta (žr. Mozijo 5:2). Ši viltis mus 
padrąsina ir paguodžia, kai Šėtonas bando gundyti ir 
atimti drąsą mūsų kelyje.

Kaskart perskaitęs nors kelias Mormono Knygos ei-
lutes jaučiu, kaip stiprėja mano liudijimas, kad ši knyga 
yra tiesa, kad Jėzus yra Kristus, kad sekdami paskui Jį 
pateksime namo ir kad galime parvesti namo tuos, ku-
riuos mylime. Man tai yra knygų knyga. Tai Dievo žodis.
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Meldžiu, kad mes ir visi, kuriuos mylime, godžiai ir 
kasdien gertume iš šios knygos. Liudiju Jėzaus Kristaus 
vardu, kad ji yra patikimas vedlys.

Išnaša
 1. Bažnyčios prezidentų mokymai. Džozefas Smitas, 2010, p. 63.

KAiP moKyti PAgAl šią žinią

 „Kai mokydami naudojame raštus ir pastarųjų dienų 
pranašų žodžius, mes pakviečiame liudyti dvasią. 

tai mūsų mokymui suteikia „dievo galią įtikinti žmones“ 
(ds 11:21).“ (Teaching, No Greater Call [1999], 51). Pagal-
vokite, ar nevertėtų perskaityti svarbiausias prezidento 
airingo žinios vietas, įskaitant džozefo smito teiginį 
apie mormono Knygą. Pakvieskite šeimos narius papasa-
koti, kaip gyvenimas pagal mormono Knygoje esančius 
mokymus padeda jiems artintis prie dievo.

„aptardami raštuose aprašytus principus besimo-
kantieji lavina įgūdžius, kurių jiems reikia asmeninėms 
raštų studijoms.“ (Teaching, No Greater Call, 54.) Pa-
galvokite, ar nevertėtų perskaityti šioje žinioje nurody-
tas raštų ištraukas ir surasti bei aptarti jose mokomus 
principus.

JAunimAs
mano mormono Knyga
Hilari Holbruk

2005 m. rugpjūtį, kai prezidentas gordonas B. Hinklis 
(1910–2008) pakvietė Bažnyčios narius iki metų pa-

baigos perskaityti mormono Knygą, pažadėjau sau, kad 
perskaitysiu visą knygą. žinojau mormono Knygos pasa-
kojimus, bet niekada nebuvau jos skaičiusi nuo pradžios 
iki pabaigos. dabar norėjau tesėti savo pažadą.

mane mokė taikyti raštus savo gyvenime ir padaryti 
juos asmeniniais. taigi skaitydama puslapių paraštėse 
rašiau, kokia, mano manymu, yra pagrindinė perskaityto 
teksto mintis. taip pat pabraukdavau pasikartojančius 
žodžius ir frazes, kad matyčiau, kas pabrėžiama.

taip pat šalia raštuose minimų vardų parašydavau 

savo vardą, kad prisiminčiau, jog kitiems ištartas dievo 
žodis gali tikti ir man. Pavyzdžiui, savo vardą įrašiau 
2 nefio 2:28: „Ir dabar, [Hilari], norėčiau, kad žvelgtu-
mėte į didįjį tarpininką ir įsiklausytumėte į jo didžius 
įsakymus.“ Kuo daugiau mormono Knygą dariau savo 
knyga, tuo mieliau kasdien ją skaičiau.

dėl kasdienio skaitymo mano maldos tapo nuošir-
džios ir asmeniškos. taip pat galėjau susitelkti pamo-
koms ir elgtis pagal dvasios raginimus susidraugauti su 
kitais. Paskutinį metų vakarą baigiau skaityti mormono 
Knygą.

tada supratau, kaip svarbu perskaityti visą mormono 
Knygą, taip pat ir kitus raštus, ir noriu tai padaryti daug 
kartų savo gyvenime. 

VAiKAi
Vedlys, galintis padėti mums grįžti 
namo

Kaip jaustumėtės, jei pasiklystumėte ir nežinotu-
mėte, kaip sugrįžti namo pas savo šeimą? argi 

nesidžiaugtumėte galimybe sekti paskui tą, kuris galėtų 
parodyti jums kelią? Prezidentas airingas sakė, kad 
mormono Knyga yra tarsi vedlys, padedantis mums 
grįžti namo pas dangiškąjį tėvą.

žemiau pateikti kai kurie dalykai, kuriuos, pasak 
mormono Knygos, turime daryti, kad grįžtume namo. 
Perskaitykite 2 nefio 31:10, 11, 20. Po kiekviena žemiau 
pateikta fraze parašykite teisingą nuorodą į mormono 
Knygą. Vieną nuorodą turėsite parašyti du kartus.

atgailaukite ir priimkite krikštą.
______________________________

turėkite skaisčią viltį.
______________________________

mylėkite dievą ir visus žmones.
______________________________

sekite paskui jėzų.
______________________________
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mūsų pareiga auklėti augančią kartą
Išnagrinėkite šią medžiagą ir, jei tinka, aptarkite ją su jūsų lankomomis seserimis. Užduokite klausimus, 
padedančius stiprinti jūsų seseris ir jums pačioms aktyviai dalyvauti Paramos bendrijoje.

Raštų ištraukos: Patarlių 22:6;  
Efeziečiams 6:4; Enoso 1:1; Almos 
53:20–21; 56:47; 57:27

neauklėjama mūsų auganti karta 
gali tapti kaip ta, kuri aprašyta 

Mozijo 26 skyriuje. Daugelis jaunuo-
lių netikėjo savo tėvų tradicijomis, 
tikėjimo atžvilgiu tapo atsiskyrusiais 
žmonėmis ir tokie pasiliko. Mūsų  
auganti karta taip pat gali būti 
nuklaidinta, jei nesupranta savo 
vaidmens Dangiškojo Tėvo plane.

Taigi, kas apsaugos augančią kar-
tą? Bažnyčioje mokome gelbstinčių 
principų, o tai yra šeimos principai. 
Šie principai padės augančiai kartai 
kurti šeimas, mokyti ir paruošti jas 
apeigoms ir sandoroms, – o tada  
kita karta to paties mokys kitą ir  
taip toliau.

Kaip gimdytojai, vadovai ir 
Bažnyčios nariai, mes ruošiame 
šią kartą Abraomo palaiminimams, 
šventyklai. Turime labai aiškiai mo-
kyti pagrindinių doktrinos punktų, 
aprašytų pareiškime apie šeimą. 
Motinystė ir tėvystė yra amžini 
vaidmenys ir pareigos. Kiekvienas 
iš mūsų esame atsakingi arba už 
vyriškąją, arba už moteriškąją šio 
plano pusę.

Šios doktrinos galime mokyti 
bet kuriomis aplinkybėmis. Turime 
pagarbiai kalbėti apie santuoką ir 
šeimą. O dėl mūsų pavyzdžio au-
gančioji karta gali gauti daug vilties 
ir supratimo – ne tik iš mūsų žodžių, 
bet ir iš to, kaip jaučiame ir gyvena-
me pagal šeimos dvasią.
 Džiulė B. Bek, Visuotinė Paramos 
bendrijos prezidentė

Iš mūsų istorijos
1995 m. rugsėjo 23 dieną, per 

visuotinį Paramos bendrijos su-
sirinkimą, kreipdamasis į seseris 
prezidentas Gordonas B. Hinklis 
sakė: „Pasaulis, kuriame esame, yra 
sumaišties ir besikeičiančių vertybių 
pasaulis. Stiprūs balsai vilioja mus 
daryti tai viena, tai kita, išduodant 
laiko patikrintus elgesio standar-
tus.“ 1 Tada prezidentas Hinklis 
pristatė seserims, Bažnyčiai ir ga-
liausiai visiems žmonėms kreipimąsi 
„Šeima. Pareiškimas pasauliui“.

Vėlesniais metais šis pranašiškas 
dokumentas buvo išverstas į daugelį 
kalbų ir išsiuntinėtas pasaulio vado-
vams. Jis kviečia piliečius ir valstybių 
vadovus „paremti šiuos principus, 
skirtus palaikyti ir stiprinti šeimą 

– pagrindinį visuomenės padalinį“ 2.
Šis pareiškimas tapo pagrindiniu 

pastarųjų dienų šventųjų tikėjimo 
apie šeimą išpažinimu, pareiškimu, 
kurio galime tvirtai laikytis ir žinoti, 
kad gyvendami pagal jame išdėsty-
tus principus stipriname savo šeimas 
ir namus.

Išnašos
 1. Gordon B. Hinckley, „Stand Strong against the 

Wiles of the World“,  Ensign, Nov. 1995, 99.
 2. Žr. „Šeima. Pareiškimas Pasauliui“ (35602 156).

Ką aš galiu padaryti?
1. Kaip galiu padėti savo se-
serims panaudoti kreipimąsi 
„Šeima. Pareiškimas pasauliui“ 
auklėjant augančią kartą? Pa-
galvokite, ar nevertėtų seserims 
duoti po šio pareiškimo eg-
zempliorių ir padėti joms rasti 
bei pasižymėti ištraukas, kuriose 
geriausiai suformuluoti svarbiausi 
mokymai.

2. Kaip galėčiau auklėti augan-
čią kartą? galite pagalvoti, kaip 
padėti savo apylinkės, skyriaus, 
šeimos ar bendruomenės na-
riams, kuriems galėtų būti nau-
dingas jūsų dėmesys ir meilė.

Daugiau informacijos ieškokite 
www.reliefsociety.lds.org.

Tikėjimas • šeima • parama
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