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Kodėl reikalingi 
pranašai?

Dangiškasis Tėvas myli Savo vaikus, todėl 
šiame žemiškame gyvenime Jis nepalieka 
jų be nurodymų ir vadovavimo. Mūsų Dan-

giškojo Tėvo mokymai nėra tie paprasti, nuspėjami 
ir menkaverčiai mokymai, kuriuos galite rasti pigiose 
knygelėse, pardavinėjamose vietiniame knygyne. Tai 
yra Savo vaikus mylinčios, visagalės ir visažinės celes-
tialinės Esybės mokymai. Jo žodžiuose glūdi amžina 
paslaptis – raktas į laimę šiame gyvenime ir būsima-
jame pasaulyje.

Šią išmintį Savo vaikams žemėje Dangiškasis Tėvas 
apreiškia per Savo tarnus pranašus (žr. Amoso 3:7). Nuo 
Adomo laikų Dievas kalbėjo Savo vaikams per paskirtus 
pranašus, perduodančius kitiems Jo valią ir patarimus. 
Pranašai yra įkvėpti mokytojai ir visuomet yra ypatingi 
Jėzaus Kristaus liudytojai (žr. DS 107:23). Pranašai kalba 
ne tik savo laikų žmonėms – jie taip pat kalba visų 
amžių žmonėms. Jų balsai aidi per amžius kaip Dievo 
valios Savo vaikams liudijimas.

Mūsų laikai nesiskiria nuo praėjusių laikų. Viešpats 
dabartinius žmones myli tikrai ne mažiau nei mylėjo 
anksčiau gyvenusius. Viena šlovingiausių Jėzaus Kris-
taus Bažnyčios atkūrimo žinių yra ši – Dievas ir toliau 
kalba Savo vaikams! Šiandien Jis nesislepia danguje, o 
kalba lygiai taip pat, kaip kalbėdavo senovėje.

Savo pranašams Viešpats dažniausiai kalba apie tai, 
kaip padėti žmogui ir visai visuomenei išvengti siel-
varto. Dievas kalba, kad pamokytų, įkvėptų, ištobulintų 
ir perspėtų Savo vaikus. Kai žmogus ir visuomenė 
ignoruoja Dangiškojo Tėvo nurodymus, jie rizikuoja 
užsitraukti bėdų, kančių ir sunkių darbų.

Dievas myli visus Savo vaikus. Štai kodėl Jis per Savo 
pranašus taip primygtinai mus prašo. Kaip mes savo 
mylimiesiems norime paties geriausio, taip ir Dangiška-
sis Tėvas mums trokšta tik gero. Štai kodėl Jo nurody-
mai yra tokie svarbūs ir kartais tokie skubūs. Štai kodėl 
Jis mūsų neapleidžia, bet ir toliau per Savo pranašus ap-
reiškia Savo valią. Mūsų pačių ir mūsų pasaulio likimas 
priklauso nuo to, kaip klausysimės ir paisysime Dievo 
vaikams apreikšto Jo žodžio.

Neįkainojamus Dievo pamokymus galime rasti 
Biblijoje, Mormono Knygoje, Doktrinoje ir Sandorose 
bei Brangiajame Perle. Be to, Viešpats mums kalba per 
Savo tarnus … tai Jis darys ir ateinančioje Visuotinėje 
konferencijoje.

Visus, kas abejoja, ar taip gali būti, kas klausia: 
„Ar įmanoma, kad Dievas kalbėtų mūsų laikais?“, 
visa širdimi kviečiu ateiti ir pasižiūrėti (žr. Jono 1:46). 
Skaitykite Raštuose užrašytą Dievo žodį. Klausykitės 
Visuotinės konferencijos trokšdami išgirsti Dievo balsą, 
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perduodamą per Jo pastarųjų dienų pranašus. Ateikite, 
išgirskite ir pamatykite savo širdimi! Nes jei ieškosite 
„nuoširdžiai, su tikru ketinimu, tikėdami Kristų, [Dievas] 
apreikš jums apie jų tiesą Šventosios Dvasios galia“ 
(Moronio 10:4). Šios galios dėka ir per ją žinau, kad 
Jėzus Kristus gyvena ir vadovauja Savo Bažnyčiai per 
gyvąjį pranašą Prezidentą Tomą S. Monsoną.

Broliai ir seserys, Dievas tikrai kalba mums mūsų die-
nomis. Jis trokšta, kad visi Jo vaikai įsiklausytų ir paisytų 
Jo balso. Jei taip darysime, Viešpats mus apsčiai laimins ir 
rems tiek šiame gyvenime, tiek būsimuose pasauliuose.

JAUNIMAS
Vedami gyvojo pranašo
Kristi Ripa

Būdama šešiolikos, turėjau galimybę pirmą kartą nu-
vykti į Visuotinę konferenciją. Mano šeima tuomet 

gyveno Oregono (JAV) valstijos vakarinėje dalyje, iš kur 

ir važiavome į Jutos valstiją, norėdami apsilankyti kon-
ferencijoje ir nuvežti mano vyresnįjį brolį į misionierių 
ruošimo centrą.

Į konferenciją atvykau trokšdama būti mokoma 
Šventosios Dvasios, todėl patyriau šios Dvasios pasireiš-
kimą, kurio nebūčiau patyrusi, jei nebūčiau tinkamai 
pasiruošusi.

Vienos iš sesijų metu visi pakilome giedoti bendros 
giesmės „Vesk mus, didysis Jehova“. Giedodama paju-
tau neįprastą norą apžiūrėti Konferencijų centrą. Bežiū-
rint mane labai paveikė tūkstančių ten esančių žmonių 
jėga ir vienybė, kai giesme garbinome Dievą.

Tada patyriau kažką panašaus į Nefio patyrimą, 
kuomet jis regėjo gyvybės medį, nes Dvasia man sakė: 
„Pažvelk“ (žr. 1 Nefio 11–14). Pažvelgiau į Prezidentą 
Tomą S. Monsoną ir pajutau, kad Bažnyčios vienybė 
egzistuoja todėl, kad mus veda gyvasis pranašas. Šven-
tosios Dvasios liudijimo dėka žinau, kad Prezidentas 
Monsonas yra tikrasis mūsų laikų pranašas ir kad Jėzus 
Kristus šiai Bažnyčiai vadovauja per jį.
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Esame Dangiškojo Tėvo dukterys. 
Jis pažįsta ir myli mus, ir turi pa-

ruošęs mums planą. Dalis to plano 
yra ateiti į žemę ir mokytis rinktis 
gėrį vietoj blogio. Pasirinkdamos 
laikytis Dievo įsakymų, rodome Jam 
pagarbą ir pripažįstame savo, kaip 
Dievo dukterų, tapatybę. Paramos 
bendrija padeda atminti šį dievišką 
paveldą.

Paramos bendrija ir jos istorija 
stiprina ir palaiko mus. Džiulė B. 
Bek, visuotinė Paramos bendrijos 
prezidentė, sakė: „Būdamos Dievo 
dukterys, ruošiatės amžiniems 
paskyrimams, ir kiekviena iš jūsų 
esate moteris, moteriškos prigimties 
ir su moteriškomis atsakomybėmis. 
Šeimos, bendruomenės, ši Bažny-
čia ir brangus išgelbėjimo planas 
veikia dėl jūsų ištikimybės. … [Mūsų 
Dangiškasis Tėvas] numatė, kad 
Paramos bendrija padės stiprinti Jo 
žmones ir paruošti juos šventyklos 
palaimoms. Jis įsteigė [Paramos 
bendriją], kad įtrauktų Savo dukteris 
į Savo darbą ir panaudotų jų pa-
galbą statydamas Savo karalystę bei 
stiprindamas Sionės šeimas.“ 1

Mūsų Dangiškasis Tėvas mums 
davė konkretų darbą – padėti statyti 
Jo karalystę. Jis taip pat palaimino 
mus dvasinėmis dovanomis, ku-
rių prireiks atliekant šį ypatingą 
darbą. Paramos bendrijoje gauname 
galimybių tas dovanas panaudoti 
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Dukterys mano karalystėje
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.

šeimoms stiprinti, padėti vargstan-
tiems ir mokytis būti Jėzaus Kristaus 
mokinėmis.

Prezidentas Dyteris F. Uchtdorfas, 
antrasis patarėjas Pirmojoje Prezi-
dentūroje, apie mokinystę sakė: 
„Kantriai eidami šiuo mokinystės 
keliu, rodome sau, kiek turime 
tikėjimo ir ryžto priimti ne savo, bet 
Dievo valią.“ 2

Tad nepamirškime, jog esame 
Dievo dukterys, ir stenkimės gyventi 
kaip Jo mokinės. Jei taip darysime, 
tai padėsime statyti Dievo karalystę 
čia žemėje ir tapsime vertos sugrįžti 
Jo akivaizdon.

Iš mūsų istorijos
1842 m. balandžio 28 d. Pranašas 

Džozefas Smitas Paramos bendri-
joje esančioms seserims pasakė: 
„Dabar jums sudarytos sąlygos 
elgtis pagal tuos gailestingumo 
jausmus, kuriuos Dievas įdėjo į jūsų 
širdis. … Jei gyvensite vertai jums 
suteiktų privilegijų, angelai bus jūsų 
bendražygiai.“ 3

Pripažindama Paramos bendri-
jos galią tarnauti kitiems ir padėti 
žmonėms augti tikėjimu, 1893-aisiais 
Zina D. H. Jang, trečioji visuotinė 
Paramos Bendrijos prezidentė, sese-
rims pažadėjo: „Jei paieškosite giliai 
savo širdyje, tai Viešpaties Dvasios 
padedamos ten rasite brangųjį perlą, 
liudijimą apie šį darbą.“ 4
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Ką aš galiu padaryti?
1. Kaip galiu padėti savo se-
serims pasiekti Dievo dukrų 
potencialą?

2. Kaip savo gyvenime galiu 
pritaikyti Doktrinos ir Sandorų 
25 skyriuje esančius patarimus ir 
perspėjimus moterims?

Daugiau informacijos ieškokite 
reliefsociety .lds .org.
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Tikėjimas, šeima, parama

Raštų ištraukos
Zacharijo 2:10; Doktrinos ir 

Sandorų 25:1, 10, 16; 138:38–39, 
56; „Šeima. Pareiškimas pasauliui“ 
(Liahona ir Ensign, 2010 m. lapkri-
tis, p. 129)


