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VAIKAMS

Taip pat šiame numeryje

Viršelio straipsnis:  
O, kaip įkvepia išgelbėjimo 

plano žinojimas! p. 32
Regėtojo akmenys, Džozefas 

Smitas ir Mormono Knyga, p. 10
Laimingų 100- ųjų metinių: 

šeimos namų vakaras 
visame pasaulyje, p. 26

Naujas pornografijos iššūkio 
apibūdinimas, p. 50



„Jis pasakė ir dar kitą palyginimą: „Dangaus karalystė panaši į raugą, kurį moteris 
ėmė įmaišė trijuose saikuose miltų, ir nuo jo viskas įrūgo.“
Mato 13:33
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26 Švęskime šeimos namų vakarą
Pažiūrėkite, kaip nariai visame 
pasaulyje dalyvauja šioje svarbioje 
šeimos stiprinimo veikloje.

32 Išgelbėjimo planas – šventas 
vadovavimosi žinių lobynas
Vyresnysis Robertas D. Heilsas
Mūsų sėkmės garantas ikižemiš-
kajame gyvenime buvo Tėvo plano 
laikymasis. Tai sėkmės garantas ir 
šiame gyvenime.

RUBRIKOS
8 Tarnavimas Bažnyčioje:  

Ar dariau pakankamai?
Bruk Burton

9 Pasvarstymai: Moliūgai  
ar melionai?
Reičel Koks

40 Pastarųjų dienų šventųjų  
balsai

80 Kol susitiksime vėl:  
Kelias į saugią vietą
Prezidentas Henris B. Airingas

Liahona, 2015 m. spalis

ŽINIOS
4 Pirmosios Prezidentūros žinia: 

Finišuokime su tebedegančiu 
deglu
Prezidentas Dyteris F. Uchtdorfas

7 Lankomojo mokymo žinia: 
Dieviškosios Jėzaus Kristaus 
savybės. Kupinas tikrosios 
meilės

APYBRAIŽOS
10 Džozefas regėtojas

Ričardas A. Turlis Jaunesnysis,  
Robinas S. Džensenas ir  
Markas Eshurstas–Makdžy
Kaip Pranašas Džozefas Smitas 
sugebėjo vykdyti regėtojo pašau-
kimą ir išversti Mormono Knygą?

18 Mūsų pasaulį keičiantys 
žodžiai
Normanas Č. Hilas
Vienos apygardos tarybos Ganoje 
surengti raštingumo kursai kai 
kuriems šventiesiems atnešė nesu-
skaičiuojamų palaiminimų.

22 Jaunimo mokymas vadovauti 
Gelbėtojo būdu
Kerolė S. Makonki
Jaunuoliai yra būsimi Bažnyčios 
vadovai, tačiau pabūti vadovais 
jie gali ir dabar.

VIRŠELYJE
Priekiniame: Kodžio Belo fotoiliustracija.  
Vidinėje priekinio viršelio pusėje: Barbaros  
Talbot nuotrauka © StockFood/Talbott,  
Barbara. Vidinėje galinio viršelio pusėje:  
Tifanės Mylon Tong nuotrauka.
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44 Gyvenkite su tikru ketinimu
Randalas L. Ridas
Savo sprendimų priežasčių nagri-
nėjimas padės jums nugyventi są-
moningą ir tikslingesnį gyvenimą.

48 Tikėjimas, tarnavimas ir 
kepalėlis duonos
Nisanka (Niš) Mutu Madeliž
Norėjau eiti mokyti su misionie-
riais, tik nežinojau, iš kur gauti 
pinigų kelionei iki ten.

J A U N I  S U A U G U S I E J I

50 Išsivadavimas iš  
pornografijos spąstų
Vyresnysis Dalinas H. Ouksas
Penki principai, padėsiantys tinka-
mai reaguoti į seksualinio turinio 
medžiagą.

56 Tinkamoje vietoje  
tinkamu laiku
Kartais tiesiog žinai, kad Viešpats 
tave – ar kitus – atvedė ten, kur 
dabar esi, tam tikram tikslui.

58 Plakatas: Tavo gyvenimo knyga

59 Eilutė po eilutės:  
Pradžios 1:26–27

60 Kaip ieškojau tiesos
Peng Hua
Kai augau mane mokė, jog Dievo 
nėra, tačiau turėjau pats išsiaiš-
kinti tiesą.

62 Nuostabūs Raštuose aprašyti 
vaikinai ir merginos
Gisela Gutier
Kaip ir jūs, Šventuosiuose Raštuose 
aprašytas jaunimas susidūrė su 
iššūkiais ir pagundomis. Ko galė-
tumėte pasimokyti iš jų tikėjimo ir 
drąsos pavyzdžių?

64 Klausimai ir atsakymai
Kaip susitaikyti su mintimi, kad 
mano mama mirė – net po to, kai 
pasninkavome ir meldėmės už jos 
gyvybę?

J A U N I M A S

66 Laimintis sprendimas
Marisė Vidison
Mirandai galiausiai pasitaikė 
proga sužaisti laiminčioje ko-
mandoje. Bet ar ji gali žaisti 
sekmadieniais?

68 Klausimų kampelis
Dėl ko jums labiausiai patinka 
būti Bažnyčios nariu?

69 Mūsų puslapis

70 Raštų valandėlė: Petras, 
Kornelijus ir angelas
Erinė Sanderson

72 Kaip rasti pagalbą
Kimberli Ryd
Teitas pamatė tai, ko neturėjo 
pamatyti, tačiau pabijojo apie 
tai pranešti savo tėveliams.

74 O, ne! Kas dabar bus?
Ką turėtumėte daryti, pamatę tai, 
kas, jūsų manymu, yra blogai?

75 Polo moliūgai
Polas nemanė, kad kada nors  
bus toks didelis, kad galėtų vykti 
į misiją kaip jo brolis.

79 Muzika: Vienas iš milijono!
Dženė Pinborou ir Maiklas F. Mudis

V A I K A I

Pažiūrėkite, ar 
jums pavyks 
surasti šiame 

numeryje paslėptą 
Liahoną. Užuo-

mina: Kur galite 
rasti pagalbą,  
kai nežinote,  

ką daryti?
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Idėjos šeimos namų vakarui

JŪSŲ GIMTĄJA KALBA
Žurnalas Liahona ir kita Bažnyčios literatūra daugeliu kalbų yra prieinama tinklalapyje  
www. languages. lds. org. Tinklalapyje Facebook.com/liahona.magazine rasite idėjų 
šeimos namų vakarams, pagalbos ruošiantis sekmadienio pamokoms ir kuo pasidalinti 
su draugais bei šeima (anglų, portugalų ir ispanų kalbomis).

ŠIO NUMERIO TEMOS
Skaičiai nurodo pirmąjį straipsnio puslapį.

Apreiškimas Jonui, 80
Atjauta, 50
Atsivertimas, 60
Bažnyčios istorija, 10
Bažnyčios nariai, 68
Bažnyčios pašaukimai, 8
Džozefas Smitas, 10
Įkvėpimas, 40, 41, 42, 56
Išgelbėjimo planas, 32
Jaunimas, 22, 62
Jėzus Kristus, 7
Laisva valia, 32

Malda, 43, 64, 72
Meilė, 7
Mirtis, 64
Misionieriškas darbas, 44, 

48, 60, 70
Mormono Knyga, 10, 44
Naujasis Testamentas, 70
Pornografija, 50, 72
Pranašai, 10, 80
Prioritetai, 9
Raštai, 18, 59, 62
Raštingumas, 18

Santuoka, 32
Senasis Testamentas, 59
Sprendimai, 9, 44, 58, 66
Šabo diena, 66
Šeimos namų vakaras, 26
Šventyklos, 69
Tarybos, 18
Tarnavimas, 8, 56
Uolumas, stropumas, 4
Vadovavimas, 22
Žiniasklaida, 50, 72, 74

Šiame numeryje yra straipsniai ir aprašymai veiklų, kurias galite atlikti šeimos namų 
vakaro metu. Štai du pavyzdžiai.

Švęskime šeimos namų vakarą, p. 26. 
Ar renkatės kiekvieną savaitę, ar tai darysite 
pirmą kartą, siūlome surengti ypatingą 
šeimos namų vakarą šeimos namų vakaro 
garbei ! Šiame straipsnyje galėsite pama-
tyti, kaip šeimos visame pasaulyje linksmai 
leisdami laiką drauge mokosi Evangelijos. 
Siūlome pasvarstyti, kaip sieksite tikslo 
rengti šeimos namų vakarus. Kaip jums 
reikėtų prisitaikyti prie savo šeimos porei-
kių? Kaip šeima galite iš naujo įsipareigoti, 
kad ši šimtametė tradicija, nepriklausomai 
nuo jūsų situacijos, jūsų namuose taptų 
prioritetinė.

„Kaip rasti pagalbą“, p. 72. Galite kartu 
su šeima perskaityti šį straipsnelį ir aptarti 
tokius klausimus: 1) Su kokiais paveikslėliais 
ar žiniasklaida gali susidurti vaikai? 2) Į 
kuriuos iš jų mums nederėtų žiūrėti? 3) Ką 
kiekvienas žmogus turėtų daryti pamatęs ar 
išgirdęs ką nors nederamo? Jei reikia idėjų, 
aptarkite straipsnelyje „O, ne! Kas dabar 
bus?“ (p. 74) paminėtas priemones (pasi-
šalinti iš situacijos, pasikalbėti su tėveliais, 
tarnauti ir t. t.).
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Senovės Graikijoje bėgikai varžydavosi estafetinėse 
lenktynėse, kurios vadinosi lampadedromija.1 Tose 
lenktynėse bėgikai rankoje laikydavo deglą ir per-

duodavo jį vis kitam bėgikui, kol paskutinis komandos 
narys kirsdavo finišo liniją.

Prizą gaudavo ne greičiausiai bėgusi komanda, o ta, kuri 
pirma pasiekdavo finišą su tebedegančiu deglu.

Čia glūdi gili pamoka, kurios mokė senovės ir dabartiniai 
pranašai: nors svarbu startuoti lenktynėse, bet dar svarbiau 
jas užbaigti su tebedegančiu deglu.

Saliamonas startavo šauniai
Didysis karalius Saliamonas yra šauniai startavusio 

žmogaus pavyzdys. Kai buvo jaunas, jis „mylėjo Viešpatį, 
elgdamasis pagal savo tėvo Dovydo įstatus“ (1 Karalių 3:3). 
Dievas buvo juo patenkintas ir tarė: „Prašyk, ko nori, kad 
tau duočiau“ (1 Karalių 3:5).

Užuot prašęs turtų ar ilgo gyvenimo, Saliamonas pa-
prašė: „Suteik savo tarnui imlią širdį, kad galėtų valdyti 
tavo tautą ir suprastų, kas gera ir kas pikta“ (1 Karalių 3:9).

Tai Viešpačiui taip patiko, kad Jis palaimino Salia-
moną ne tik išmintimi, bet ir neapsakomais turtais ir 
ilgu gyvenimu.

Nors Saliamonas buvo labai išmintingas ir padarė 
daug didžių darbų, jo finišas nebuvo šaunus. Deja, vėliau 

gyvenime „Saliamonas darė, kas pikta 
Viešpaties akyse, ir ištikimai Viešpaties 
nesekė“ (1 Karalių 11:6).

Kaip užbaigsime savo lenktynes
Kiek kartų ką nors pradėjome ir nebaigėme? Dietos?  

Treniruočių programos? Įsipareigojimų kasdien skaityti Raš-
tus? Apsisprendimų būti geresniais Jėzaus Kristaus mokiniais?

Kiek kartų sausio mėnesį esame priėmę sprendimus ir 
labai karštai jų siekę kelias dienas, savaites ar net kelis mė-
nesius, kad iki spalio pamatytume, jog iš mūsų ryžto ugnies 
liko ne ką daugiau nei šalti pelenai?

Kartą mačiau juokingą paveikslėlį šuns, gulinčio šalia 
paties sudraskyto popieriaus lapo. Ant lapo buvo užrašyta: 
„Šuns paklusnumo treniravimo pažymėjimas“.

Kartais ir mes elgiamės panašiai.
Mūsų ketinimai geri; pradedame šauniai; trokštame 

padaryti viską, ką galime. Bet galiausiai paliekame savo 
nutarimus sudraskytus, numestus ir užmirštus.

Žmonėms būdinga klysti, klupti ir kartais norėti pa-
sitraukti iš lenktynių. Bet kaip Jėzaus Kristaus mokiniai, 
esame įsipareigoję ne tik startuoti lenktynėse, bet ir jas už-
baigti – ir užbaigti su skaisčiai tebedegančiu deglu. Viešpats 
pažadėjo Savo mokiniams: „Kas ištvers iki galo, bus išgel-
bėtas“ (Mato 24:13).

Prezidentas  
Dyteris F. 
Uchtdorfas
Antrasis patarėjas 
Pirmojoje 
Prezidentūroje Finišuokime  

P I R M O S I O S  P R E Z I D E N T Ū R O S  Ž I N I A

SU TEBEDEGANČIU  
DEGLU
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KAIP MOKYTI PAGAL ŠIĄ ŽINIĄ

Galite pakviesti savo mokinius pagalvoti, kur jie yra 
savo gyvenimo lenktynėse. Ar jų deglai tebedega? 

Galite perskaityti teiginį, kad Kristaus šviesa „yra šviesa, 
nugalinti tamsą, gydanti mūsų žaizdas ir liepsnojanti 
net giliausiame sielvarte ir juodžiausioje tamsoje“. Tada 
su savo mokomaisiais galite aptarti, kaip Kristaus šviesa 
paveikė jų gyvenimą praeityje ir kaip veikia jį dabar.

Leiskite man perfrazuoti, ką Gelbėtojas pažadėjo mūsų 
laikais: jei laikysimės Jo įsakymų ir finišuosime su tebe-
degančiu deglu, turėsime amžinąjį gyvenimą, kuris yra 
didžiausia iš visų Dievo dovanų (žr. DS 14:7; taip pat žr. 
2 Nefio 31:20).

Neužgesinama šviesa
Kartais suklydę, patyrę nesėkmę ar net pasidavę, mes 

nusiviliame ir manome, kad mūsų šviesa užgeso ir varžybas 
pralaimėjome. Bet liudiju, kad Kristaus šviesa neužgesi-
nama. Ji šviečia tamsiausioje naktyje ir vėl apšvies mūsų 
širdis, jei tik jas palenksime į Jį (žr. 1 Karalių 8:58).

Kad ir kaip dažnai, kad ir kaip toli kristume, Kristaus 
šviesa visada skaisčiai šviečia. Ir net tamsiausią naktį, jei 
tik žengsime link Jo, Jo šviesa nušvies šešėlius ir vėl uždegs 
mūsų sielas.

Šios mokinystės lenktynės yra ne sprintas, o maratonas. 
Ir ne taip svarbu, kaip greitai mes bėgame. Iš tikrųjų, mes 
galime pralaimėti lenktynes tik vienu būdu – galiausiai 
sustodami arba pasiduodami.

Jei tęsime lenktynes ir artėsime prie 
Gelbėtojo, mes laimėsime lenktynes 
su skaisčiai degančiais deglais.

Nes deglas simbolizuoja ne mus 
ar mūsų darbus.

Jis simbolizuoja pasaulio Gelbėtoją.
O tai yra neblėstanti šviesa. Tai yra 

šviesa, nugalinti tamsą, gydanti mūsų 
žaizdas ir liepsnojanti net giliausiame 
sielvarte ir juodžiausioje tamsoje.

Tai yra nesuvokiama šviesa.
Tad kiekvienas iš mūsų užbaikime 

tą distanciją, kurią pradėjome. Ir 
padedami mūsų Gelbėtojo ir Išpirkėjo 
Jėzaus Kristaus, džiaugsmingai finišuo-
sime su tebedegančiais deglais. ◼

IŠNAŠA
 1. Harpers Dictionary of Classical Antiquities (1898), “Lampadedromia,” 

www.perseus.tufts.edu/hopper. Pausanijus aprašo kitokias lenktynes 
su deglais, kuriose deglų nešėjai – gal buvo po vieną iš kiekvienos 
genties – neperduodavo savo deglo. Bet, kaip ir lampadedromijoje, 
laimėdavo tas, kuris pasiekdavo finišą su tebedegančiu deglu.
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Tegul tavo deglas dega ryškiau!

Kad jūsų deglas šviestų. 30- ties dienų išbandymas

JAUNIMAS

VAIKAI

vertę. Kad atliktume tai, kas veda iš dvasinio komforto zonos, 
mums gali prireikti daugiau tikėjimo ir pastangų, tačiau taip 
darydami pasikviesime Šventąją Dvasią ir parodysime didesnį 
tikėjimą Dangiškuoju Tėvu ir didesnį troškimą artėti prie Jo. 
Čia yra keletas idėjų, kaip pradėti:

•  Įsipareigokite melstis kiekvieną rytą ir vakarą. Stenkitės 
melstis balsu.

•  Atsikelkite 15 minučių anksčiau, kad 
prieš išeidami į mokyklą galėtumėte 
paskaityti Raštus.

•  Skaitykite praėjusių visuotinių konfe-
rencijų kalbas.

•  Socialiniame tinkle parašykite iš-
trauką iš Mormono Knygos.

•  Pasiklausykite giesmių arba bažnyti-
nės muzikos, vietoj jums įprastos.

Uchtdorfas sako, kad gyvenimas yra lyg tos lenktynės. Mūsų 
nešamas deglas yra Kristaus šviesa. Kai stengiamės būti pana-
šesni į Jėzų Kristų, tai mūsų deglai dega ryškiau.
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INNuspalvinkite apskritimus 
su tais dalykais, kuriuos šis 
berniukas galėtų daryti, 
kad būtų panašesnis į Jėzų 
ir jo deglas degtų ryškiau.

MOKYKLA

FINIŠAS

Nusišypsoti  
arba pasisveikinti 

su kažkuo, kas 
atrodo vienišas Pykti ant  

ko nors

Prižiūrėti 
savo kūną

Juoktis iš savo 
brolio ar sesers

Paklusti  
įsakymams Pasiduoti  

padarius klaidą
Kam nors  

padėti

Bažnyčios jaunimas gyvena visur skubėdamas, tad nesunku 
įklimpti rutinos vėžėse, ypač kalbant apie dvasinius daly-

kus. Kasdien beveik taip pat skaitome Raštus, meldžiamės ir 
garbiname, o po to dar stebimės, kodėl esame dvasiniame 
nuosmukyje.

Vienas iš būdų, kaip savo dvasinius deglus išlaikyti ryškiai 
šviečiančius, – tai užtikrinti, kad jūsų dvasiniai patyrimai būtų 
prasmingi. Tai lengviau pasakyti, nei 
padaryti. Štai pasiūlymas, kaip ir toliau 
dvasiškai tobulėti: sugalvokite kokią 
nors dar niekad jūsų nedarytą (arba 
nenoriai darytą) su Evangelija susijusią 
veiklą ir įsipareigokite ją daryti kiek-
vieną dieną visą mėnesį. Galite pradėti 
nuo nesudėtingų dalykų, nes greitai 
suprasite, kad nesudėtingus dalykus 
lengviau padaryti turinčiais išliekamąją 

Senovės Graikijoje buvo tokios lenktynės, kuriose bėgikai 
nešėsi uždegtus deglus. Laimėtojas buvo tas, kuris visas 

lenktynes nubėgdavo su neužgesusiu deglu. Prezidentas 
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Dieviškosios  
Jėzaus Kristaus 
savybės. Kupinas 
tikrosios meilės

Ši žinia yra iš lankomojo mokymo žinių serijos 
apie dieviškąsias Gelbėtojo savybes.

Tikroji meilė Raštų rodyklėje api-
būdinama kaip „aukščiausia, 

kilniausia, stipriausia meilė“ („Tikroji 
meilė“). Tai tyra Jėzaus Kristaus meilė. 
Besimokydamos apie Jėzų Kristų ir 
besistengdamos būti panašios į Jį, 
savo gyvenime pradedame jausti Jo 
tyrą meilę ir raginimą tarnauti kitiems 
taip, kaip tarnautų Jis. Prezidentas 
Tomas S. Monsonas pasakė: „Tikroji 
meilė reiškia, kad esame kantrūs su 
tais, kurie mus nuvylė. Tai reiškia, kad 
atsispiriame impulsui lengvai įsižeisti. 
Tai reiškia, kad priimame silpnybes ir 
trūkumus. Reiškia, kad priimame žmo-
nes tokius, kokie jie išties yra. Reiškia, 
kad, nepaisydami fizinės išvaizdos, 
žvelgiame į neblėstančias savybes. 
Reiškia, kad atsispiriame impulsui 
skirstyti žmones į kategorijas.“1

Mormono Knygoje sužinome tokią 
didžią tiesą: „[Melskimės] savo Tėvui 

iš visų širdies jėgų, kad [būtumėme] 
pripildyti šitos meilės, kurios jis su-
teikė visiems, kurie yra tikri jo Sūnaus 
Jėzaus Kristaus pasekėjai; kad [taptu-
mėme] Dievo sūnumis [ir dukromis]; 
idant kada jis pasirodys, būtume tokie 
kaip jis, kadangi matysime jį tokį, koks 
jis yra; idant turėtume šitą viltį; idant 
būtume išskaistinti, kaip jis skaistus“ 
(Moronio 7:48).

Papildomos Raštų ištraukos
Jono 13:34–35; 1 Korintiečiams 13:1–13; 
1 Nefio 11:21–23; Etero 12:33–34

Pamaldžiai išnagrinėkite šią medžiagą ir prašykite įkvėpimo, padėsiančio jums žinoti, ką 
aptarti. Kaip Gelbėtojo dieviškųjų savybių supratimas sustiprins jūsų tikėjimą Juo ir palaimins 
tas, kuriomis rūpinatės per lankomąjį mokymą? Daugiau informacijos ieškokite tinklalapyje  
reliefsociety. lds. org.

Iš mūsų istorijos
„Neseniai našle tapusi sesuo 

buvo dėkinga už lankančias sese-
ris, kurios kartu su ja gedėjo ir ją 
guodė. Ji rašė: „Man labai reikėjo 
kažkam išsikalbėti; reikėjo, kad 
kas nors mane išklausytų. […] Ir 
jos klausėsi. Jos guodė mane. Jos 
verkė su manimi. Jos apkabino 
mane […] [ir] padėjo išsikapstyti 
iš tų pirmųjų vienišumo mėnesių 
nevilties ir depresijos.“

Kita moteris taip apibendrino 
savo jausmus po to, kai lankan-
čioji sesuo jai parodė tikrąją 
meilę: „Žinojau, kad jai esu 
daugiau nei tik skaičius jos lanko-
mumo žiniaraštyje. Žinojau, kad 
jai rūpiu.“ 2

Kaip ir šios seserys, taip ir 
daugelis pastarųjų dienų šventųjų 
visame pasaulyje gali paliudyti, 
kad teisngas toks Prezidento 
Boido K. Pakerio (1924–2015) 
iš Dvylikos Apaštalų Kvorumo 
teiginys: „Kaip guodžia mintis, 
kad kur šeima benuvyktų, ten jos 
lauks kita Bažnyčios šeima. Nuo 
pat atvykimo dienos jis priklausys 
kunigijos kvorumui, o ji – Para-
mos bendrijai.“ 3
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Apsvarstykite
Kaip Kristus mums rodo tobulą 
tikrosios meilės pavyzdį?

L A N K O M O J O  M O K Y M O  Ž I N I A

IŠNAŠOS
 1. Tomas S. Monsonas, „Meilė niekada ne-

sibaigia“, 2010 m. spalio mėn. visuotinės 
konferencijos medžiaga.

 2. Daughters in My Kingdom: The History and 
Work of Relief Society (2011), p. 119–120.

 3. Daughters in My Kingdom, p. 87.

Tikėjimas, šeima, 
parama
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Tarnauti susituokusių studentų 
apylinkės Paramos bendrijos 

prezidente buvau pašaukta, kai man 
tebuvo 23 metai. Prisimenu, kad jau-
čiau savo trūkumus, bet kartu ir troš-
kimą padaryti viską, ką galiu. Troškau 
tarnauti ir džiaugiausi tokia galimybe, 
bet abejojau, ar sugebėsiu būti gera 
vadove.

Kelis mėnesius tarnavusi Paramos 
Bendrijos prezidente, jaučiausi daranti 
nepakankamai. Norėjau nuoširdžiai 
susidraugauti su seserimis ir suvokti jų 
asmeninius poreikius, bet jaučiau, kad 
man tai nepavyksta.

Pakalbėjau su vyskupu ir išreiškiau 
jam savo susirūpinimą. Paaiškinau, jog 
tiesiog nesugebu susidraugauti su vi-
somis seserimis, su kuriomis norėčiau. 
Išsakiau, kaip norėčiau būti penkis-
kart pajėgesnė, nei esu, kad galėčiau 
atlikti darbą taip, kaip, mano manymu, 
reikėtų. Stengiausi savo susirūpinimą 
išsakyti lengva humoro forma, bet 
netrukus mano akys prisipildė nusi-
vylimo ašarų. Vyskupas nusišypsojo ir 
išsakė geriausią vadovavimo patarimą, 
kokį tik esu gavusi.

„Ar girdėjai pasakojimą apie pie-
menį, kuris, nuklydus vienai aviai, 
paliko devyniasdešimt devynias, 

kad rastų ją?“ – paklausė jis (žr. Luko 
15:4–7). Aš linktelėjau galvą.

„Tame palyginime yra daug išmin-
ties, – tęsė jis. – Piemuo žinojo, kad 
devyniasdešimt devynioms viskas bus 
gerai, jei jis paliks jas eidamas ieškoti 
paklydusios.“

AR DARIAU PAKANKAMAI?
Bruk Barton

T A R N A V I M A S  B A Ž N Y Č I O J E

Pamoka apie paklydusią avį padėjo man suprasti, kaip geriausiai vykdyti savo pašaukimą.

Tada mano vyskupas išsakė tokį 
patarimą:

„Matai, devyniasdešimt devynios 
gali puikiai pasirūpinti viena kita, kol 
tavęs nėra. Jos puikiai padrąsins ir 
parems viena kitą. Patariu susitelkti į 
tas, kurios atrodo nuklydusios. Kitoms 
viskas bus gerai.“

Jaučiau stiprų liudijimą, kad tai, ką 
jis man pasakė, yra tiesa ir kad man 
nereikia rūpintis visa kaimene iš karto. 
Mano tikslas buvo rasti tas, kurios 
buvo nuklydusios, ir pakviesti atgal į 
kaimenę. Tuo būdu Dangiškojo Tėvo 
tikslai gali būti įvykdyti, ir aš galiu būti 
įrankis Jo rankose.

Taikydama vyskupo patarimą 
jaučiau, kad geriau suprantu, kaip 
Viešpats nori, kad tarnaučiau Jo ka-
ralystėje. Taip pat pajutau didelį dva-
sinį pasitenkinimą, – kuris sustiprino 
mane mano pašaukime, – dėl to, kad 
tarnavau taip, kaip Viešpats nurodė. 
Šventosios Dvasios galia mano vysku-
pas suteikė man didelę supratimo ir 
įžvalgos dovaną.

Liudiju, kad jei melsimės ir sieksime 
įkvėpimo iš savo kunigijos vadovų, jie 
bus įkvėpti parodyti mums, kaip teisiai 
vadovauti. ◼
Autorė gyvena Jutos valst., JAV. M
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Mano tėtis labai nustebo, kai 
pamatė, jog pernai jo pasėtos 

moliūgų sėklos šią vasarą nusprendė 
sudygti melionų lysvėje. Melionai 
augo gana gerai, bet moliūgai irgi ne-
blogai. Tiesą pasakius, moliūgai augo 
taip gerai, kad tėtis susigundė netruk-
dyti jiems augti. Tačiau jis žinojo, kad 
jei leis moliūgams augti, tai šie trukdys 
augti melionams.

Tad jam reikėjo pasirinkti. Jis ga-
lėjo arba išrauti visus moliūgus ir 
suteikti didesnį šansą suvešėti me-
lionams, arba netrukdyti moliūgams 
augti ir žiūrėti, kaip galbūt jie užgoš 
melionus ir abu augalai, greičiausiai, 
duos mažiau vaisių. Moliūgai ar me-
lionai? Reikėjo pasirinkti tarp dviejų 
gerų dalykų.

Pasvėręs abi galimybes, mano tėtis 
nusprendė išrauti vešliuosius moliūgų 
augalus. Jie ne tik per vėlai sužėlė, bet 
jis nusprendė planuotų melionų norįs 
labiau nei netikėtai sužėlusių moliūgų.

Šis nutikimas paskatino mane 
susimąstyti apie mūsų pasirinkimus, 
ypač susijusius su mūsų santykiais su 

kitais žmonėmis. Ar tai nutiktų mūsų 
šeimoje, ar su draugais, ar su darb-
daviu, ar su tais, su kuriais einame į 
pasimatymą ar tuokiamės, – renkantis 
iš dviejų gerų dalykų kartais yra sunku 
nuspręsti, kas yra gera, o kas geriau-
sia, ypač kai norime išvengti netin-
kamo pasirinkimo. Baimė netinkamai 
pasirinkti kartais mus taip suparaly-
žiuoja, kad gali trukdyti judėti pirmyn 
su tikėjimu. O tiesa yra ta, kad kartais 
netinkamo pasirinkimo nėra. Yra tie-
siog pasirinkimas. Kalbant apie mano 
tėtį, tai jis pasirinko tai, ką labiau 
vertino. Jam nepatiko matyti nykstan-
čius moliūgus, bet jis taip pat žinojo, 
kad gailėsis to, kas dėl jų vėliau galėjo 
nutikti melionams.

Gyvenime kai kurie mūsų pasirinki-
mai nėra reikšmingi, pavyzdžiui, kokį 

P A S V A R S T Y M A I

Kartais netinkamo pasirinkimo nėra.  
Yra tiesiog pasirinkimas.

maistą turėčiau valgyti per pusryčius? 
Kokios spalvos suknelę turėčiau dė-
vėti šiandien? Kai reikia pasirinkti tarp 
dviejų gerų dalykų, galime elgtis kaip 
mano tėtis ir paprasčiausiai paklausti: 
„Ką vertinu labiau?“ Tada apsispręs-
kime ir eikime pirmyn su tikėjimu, 
pasikliaudami, kad Viešpats mus pa-
taisys, jei būtume kažkur neteisūs.

Tačiau kai kurie pasirinkimai yra 
labai svarbūs. Prezidentas Tomas S. 
Monsonas kartą pasakė: „Sprendimus 
turime priiminėti nuolat. Kad tai dary-
tume išmintingai, turime būti drąsūs 
– drąsūs pasakyti „ne“ ir drąsūs pasa-
kyti „taip“. Sprendimai nulemia mūsų 
likimą“ („Trys pasirinkimo principai“, 
2010 m. spalio visuotinės konferenci-
jos medžiaga). Kai susiduriame su to-
kiais pasirinkimais, geriau užduoti tokį 
klausimą: „Ką Viešpats vertina labiau?“ 
Jei į šį klausimą žinome atsakymą, tai 
belieka savo vertybes priderinti prie Jo 
vertybių, ir tada tą pasirinkimą įgyven-
dinti. Toks pasirinkimas visada bus 
teisingas. ◼
Autorė gyvena Jutoje, JAV.ILI
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MOLIŪGAI AR MELIONAI?
Reičelė Koks





 2 0 1 5  m .  s p a l i s  11

Ričardas A. Turlis Jaunesnysis, Bažnyčios istoriko ir registratoriaus padėjėjas,  
Robinas S. Džensenas ir Markas Eshurstas–Makdžy iš Bažnyčios istorijos departamento

1830 m. balandžio 6 d., kuomet buvo suorganizuota Kristaus Bažnyčia 
(vėliau pavadinta Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčia)1, 

Džozefas Smitas susirinkusiesiems paskelbė apreiškimo žodžius. Jame Dievo balsas 
skelbė: „Štai jūs vesite metraštį; ir jame […] tu, [Džozefai Smitai], būsi vadinamas 
regėtoju“ (DS 21:1).

Akivaizdžiausias įrodymas, kad naujai suformuotoje Bažnyčioje Džozefas Smitas 
buvo regėtojas, yra Mormono Knyga. Jis dažnai sakydavo, kad ji išversta „Dievo 
dovana ir galia“.2 Dar prieš Bažnyčios suorganizavimą daugelis Džozefui artimiausių 
žmonių buvo matę, kaip Mormono Knyga buvo ruošiama išėjimui ir kažkiek sup-
rato žodžio regėtojas prasmę.

Žodžio regėtojas prasmė
Ką žodis regėtojas reiškė jaunajam pranašui ir jo amžininkams? Džozefas augo 

šeimoje, kuri skaitė Bibliją. Joje dažnai minimi regėtojai. Pavyzdžiui, 1 Samuelio 
knygoje aiškinama: „Seniau Izraelyje, kas tik eidavo teirautis Dievo, sakydavo: „Eikit 
šen, eikime pas regėtoją“, – nes kas dabar vadinama pranašu, seniau vadinta regė-
toju“ (1 Samuelio 9:9).

Biblijoje taip pat minima, kad žmonės dvasinius pasireiškimus patirdavo per 
fizinius daiktus, pavyzdžiui, lazdą 3, vario žaltį ant stulpo (dabar tai yra plačiai papli-
tęs medikų profesijos simbolis) 4, efodą (kunigų drabužio dalis su įtvirtintais dviem 
brangakmeniais) 5 bei Urimus ir Tumimus 6.

DŽOZEFAS  

Istoriniai dokumentai paaiškina,  
kaip Džozefas Smitas vykdė savąjį regėtojo 
pašaukimą ir vertė Mormono Knygą.

regėtojas
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koncentravosi į tai, kad anksčiau jis naudojo regėtojo ak-
menis, taip bandydami sužlugdyti jo reputaciją pasaulyje, 
kuriame vis daugiau žmonių tokioms praktikoms nepri-
tardavo. Skelbdami Evangeliją, Džozefas ir kiti ankstyvieji 
nariai nekalbėdavo apie liaudies papročius, nes dauguma 
potencialių atsivertusiųjų patyrė Švietimo amžiaus paska-
tintą suvokimo apie religiją transformaciją. Tačiau apreiš-
kimuose, kurie vėliau buvo kanonizuoti, Džozefas ir toliau 
mokė, kad regėtojo akmenys ir kiti regėtojo prietaisai, o 
taip pat gebėjimas su jais dirbti, buvo svarbios ir šventos 
dovanos iš Dievo.10

Įrankiai, naudoti Mormono Knygai versti
Regėtojo akmenys taip pat aptinkami istoriniuose met-

raščiuose, mininčiuose Džozefą Smitą ir Mormono Knygos 
vertimą. Oficialioje Džozefo istorijoje, pradėtoje rašyti 
1838 metais, minima, kad pasirodė angelas, vardu Moro-
nis, ir jam papasakojo apie netolimoje kalvoje užkastas 
aukso plokšteles. Džozefas pasakoja, kad, bekalbant su 
tuo angelu, jo protui taip aiškiai „buvo atvertas regėjimas“, 
kad vėliau ten nuvykęs jis „atpažin[- o] tą vietą“ (Džozefas 
Smitas–Istorija 1:42).

Istorijoje rašoma, kad 1839 m. Džozefas pradeda vertimo 
darbą. Moronis perspėja jį, „kad Šėtonas bandys [jį] gundyti 
(dėl [jo] tėvo šeimos skurdžios padėties) gauti plokšteles 
praturtėjimo tikslu“. Džozefas prisimena, kad angelas tai 
uždraudė, sakydamas, jog jei galvos apie „kitus tikslus“, o 
ne apie Dievo karalystės statymą, tai jis „negalė[- s] jų gauti“ 
(Džozefas Smitas–Istorija 1:46). Savo ankstesnėje 1832 m. 
istorijoje Džozefas aiškino: „Aš […] bandžiau tas plokš-
teles pasiimti praturtėjimo tikslais ir nesilaikiau įsakymo 
turėti akį, pašvęstą vien Dievo šlovei.“ 11 Dėl to iš jo buvo 

Džozefas ir jo žmona Ema Heil Smit gyveno vienaukštėje šio 
namo dalyje. Joje išvertė dalį Mormono Knygos. Vėliau deši-
nėje namo pusėje buvo pastatytas dviaukštis priestatas.

Tūkstančiams narių jam 
esant gyvam ir milijonams 

narių po jo mirties Džozefas 
Smitas yra pranašas, regėto-

jas ir apreiškėjas.

„Regėjimai“ ir „regėtojai“ – tokioje Amerikos ir šeimos 
kultūroje užaugo Džozefas Smitas. Kai kurie žmonės buvo 
smarkiai paveikti biblinės kalbos bei angloeuropietiškų 
kultūrų mišinio, kurį į Šiaurės Ameriką atnešė emigrantai. 
Jie tikėjo, kad apdovanoti žmonės gali regėti, tai yra patirti 
dvasinius pasireiškimus per materialius daiktus, pvz., per 
regėtojo akmenis.7

Jaunasis Džozefas Smitas tikėjo tų dienų liaudies įsitiki-
nimais ir papročiais, pavyzdžiui, regėtojo akmenų naudo-
jimu ieškant pamestų ar paslėptų daiktų. Kadangi Biblijoje 
pasakojama, kaip Dievas senovės laikais žmonių tikėjimui 
sutelkti arba dvasiškai bendrauti panaudodavo fizinius 
daiktus, tai Džozefas ir kiti manė, kad taip yra ir jų laikais. 
Džozefo tėvai – Džozefas Smitas Vyresnysis ir Liusė Mak 
Smit – skatino savo šeimą pasinerti į tokią kultūrą su joje 
taip naudojamais fiziniais daiktais, tad Palmyros ir Mančes-
terio kaimų gyventojai Niujorko valstijoje, kur gyveno Smi-
tai, kreipdavosi į Džozefą, kad šis padėtų surasti pamestus 
daiktus, kol jis 1827 m. pabaigoje neišsikėlė į Pensilvanijos 
valstiją.8

Nesusipažinę su XIX a. Džozefo apylinkėse gyvenusių 
žmonių religinėmis praktikomis gali nežinoti apie regėtojo 
akmenis, o mokslininkai jau seniai diskutuoja apie šį jo 
gyvenimo laikotarpį. Iš dalies dėl Švietimo, arba Apšvietos, 
amžiaus, akcentavusio mokslo ir matomo pasaulio prana-
šumą prieš dvasinius dalykus, įtakos dauguma Džozefo 
laikų žmonių ėmė manyti, kad tokių fizinių daiktų, kaip 
akmenys ar lazdos, naudojimas yra prietaringas arba netin-
kamas religiniams tikslams.

Džozefas, vėlesniais metais pasakodamas savo nepa-
prastą istoriją, akcentavo savo regėjimus ir kitus dvasi-
nius patyrimus.9 Tačiau kai kurie jo buvę bendrininkai 
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pareikalauta ketverius metus kasmet lanky-
tis toje kalvoje tol, kol bus pasiruošęs gauti 
tas plokšteles (žr. Džozefas Smitas–Istorija 
1:53–54).

Džozefas pasakojo, kad, kai 1827 metais 
jis pagaliau iš Moronio gavo plokšteles, kartu 
dar gavo du akmenis, skirtus jų vertimui. Jis ir 
keli jo artimi žmonės apie tuos akmenis pa-
liko pasakojimus, kuriuose juos apibūdino iš 
išvaizdos esant baltus ar skaidrius, įrėmintus 
į sidabro lankelius ar kojeles, panašiai kaip 
dabartiniai akiniai, ir pritvirtintus prie didelio 
antkrūtinio.12 Pagal pasakojimą toks regėtojo 
prietaisas turėjo būti gana masyvus. Džozefo 
Smito mama pasakojo, kad naudodamasis 
tais akmenimis, patogumo dėlei, jis juos nuo 
antkrūtinio nusiimdavo.13

Mormono Knygoje šie akmenys vadinami 
„vertikliais“ ir aiškinama, kad „šitie daiktai 
buvo paruošti nuo pradžios ir perduodami 
iš kartos į kartą kalboms versti“ ir buvo lai-
komi ir saugomi Viešpaties ranka (žr. Mozijo 
28:14‒15, 20).

Knygoje taip pat pasakojama apie tai, kaip 
Viešpats Jaredo broliui davė „du akmenis“, 
pažadėdamas, kad jie būsimoms kartoms 
padės suprasti jo žodžius. Viešpats jam nu-
rodė: „Užrašyk tai ir užantspauduok; ir man 
tinkamu metu aš tai parodysiu žmonių vai-
kams.“ Viešpats paaiškino, kad šie akmenys 
„atver[- s] žmonių akims tai, ką tu užrašysi“ 
(Etero 3:24, 27).

Kai 1829 m. viduryje Džozefas Smitas savo 
raštininkams baigė diktuoti Mormono Knygą, 
žodžio regėtojas prasmė tekste buvo papildo-
mai paaiškinta. Mormono Knygoje yra prana-
šystė apie Juozapą iš Egipto, kurioje sakoma, 
kad vienas iš jo palikuonių – akivaizdžiai 

Džozefas Smitas – bus „rinktinis regėtojas“, 
per kurį kiti palikuonys „galės pažinti sando-
ras“, kurias Dievas yra sudaręs su jo protė-
viais (2 Nefio 3:6, 7).

Kitame Mormono Knygos pasakojime, 
rašoma, kad Alma Jaunesnysis vertiklius per-
davė savo sūnui Helamanui. Alma mokė jį: 
„Saugo[- k] šituos vertiklius“, turėdamas ome-
nyje du akmenis sidabro lankeliuose. Tačiau 
Alma taip pat pacitavo apreiškimą, kuriame, 
kaip atrodo, kalbama tik apie vieną akmenį: 
„Ir Viešpats pasakė: Aš paruošiu savo tarnui 
Gazelemui akmenį, kuris sušvis šviesa tam-
soje“ (Almos 37:21, 23).

Pažymėtina, kad nors kontekste kalbama 
apie „vertiklius“ (t. y. daugiskaita), bet pra-
našystėje kalbama, kad būsimam tarnui bus 
duotas „akmuo“ (t. y. vienaskaita). „kuris 
sušvis šviesa tamsoje“.14 Pastarųjų dienų šven-
tieji tikėjo, kad šis išpranašautas tarnas buvo 
Džozefas Smitas.15

Iš tikrųjų, istorinis įrodymas byloja, kad be 
šių dviejų regėtojo akmenų, vadinamų „ver-
tikliais“, versdamas Mormono Knygą Džoze-
fas Smitas naudojo dar bet vieną kitą regėtojo 

Autentiško Mormomo 
Knygos metraščio,  
kuriame yra Lehio šeimos 
išvykimo iš Jeruzalės 
aprašymas, dabar esantis 
1 Nefio 8 skyriuje, pusla-
pio fragmentas. Džozefas 
Smitas Mormono Knygą 
diktavo keliems raštinin-
kams. Vienas iš jų buvo 
Oliveris Kauderis, kuris 
užrašė šias eilutes.

SP
AU

SD
IN

AM
A 

BA
ŽN

YČ
IO

S 
IS

TO
RI

JO
S 

BI
BL

IO
TE

KA
I L

EI
DU

S;
  

NU
O

TR
AU

KO
JE

 V
AI

ZD
AS

 P
AR

YŠ
KI

NT
AS

DŽ
O

ZE
FA

S 
SM

ITA
S,

 A
UT

O
RI

UM
I L

AI
KO

M
AS

 D
EI

VI
DA

S 
RO

DŽ
ER

SA
S,

 S
PA

US
DI

-
NA

M
A 

KR
IS

TA
US

 B
EN

DR
UO

M
EN

ĖS
 B

IB
LIO

TE
KO

S 
AR

CH
YV

UI
 IN

DE
PE

ND
EN

SE
, 

M
IS

ŪR
IO

 V
AL

ST
., 

LE
ID

US



14 L i a h o n a

akmenį, kurį įdėdavo į skrybėlę, kad užblokuotų šviesą. 
Pasak Džozefo amžininkų, taip jis darydavo, kad geriau 
matytų žodžius ant akmens.16

1833 metais Džozefas ir jo bendradarbiai jau buvo 
pradėję vartoti biblinį terminą „Urimai ir Tumimai“. Jais 
vadino visus akmenis, kurie buvo naudojami dieviškiems 
apreiškimams gauti, tarp jų nefitų vertiklius ir tą vieną 
regėtojo akmenį.17 Dėl šios netikslios terminologijos 
sunku tiksliai išsiaiškinti, kaip Džozefas Smitas vertė Mor-
mono Knygą. Pasak Martino Hariso, versdamas Mormono 
Knygą Džozefas naudojosi ne tik vertikliais, bet ir, pato-
gumo dėlei, vieną iš savo regėtojo akmenų. Kiti šaltiniai 
tik patvirtina, kad Džozefas versdamas keisdavo vertimo 
įrankius.18

Po Mormono Knygos išleidimo
Po Mormono Knygos išspausdinimo 1830 m. kovo mė-

nesį Džozefas Smitas ir jo raštininkai ėmėsi darbuotis ties 
tuo, kas dabar vadinama Džozefo Smito Biblijos vertimu, 
pranašo atlikta Karaliaus Jokūbo versijos revizija.19 Džoze-
fas pasakojo, kad šiam vertimo darbui nebegalėjo naudoti 
nefitų vertiklių, nes jų nebeturėjo.

Džozefo istorijoje paaiškinama, kad „Dievo išminties 
dėka [plokštelės ir vertikliai] išliko mano rankose, kol 
atlikau su jais viską, ko iš manęs buvo reikalaujama. Kada, 

pagal susitarimus, pasiuntinys pareikalavo jų, aš įteikiau 
juos jam; ir jie yra jo žinioje iki šios dienos“ (Džozefas 
Smitas–Istorija 1:60).

Prezidentas Brigamas Jangas (1801–1877) aiškino: „Bai-
gęs versti, Džozefas Urimus ir Tumimus padėjo atgal prie 
plokštelių.“ 20

Džozefas turėjo kitus regėtojo akmenis, tačiau vyresniojo 
Orsono Prato (1811–1881), Dvylikos Apaštalų Kvorumo 
nario, o vėliau Bažnyčios metraštininko, žodžiais, Džozefo 
dvasinis supratimas tuo metu jau buvo subrendęs. 1874 m. 
birželio 28 dienos susitikime, kuriame dalyvavo Prezidentas 
Brigamas Jangas ir daugelis kitų visuotinių įgaliotinių, vy-
resnysis Pratas susirinkusiesiems pasakojo apie tai, kad, kai 
Džozefas Smitas „vertė Naująjį Testamentą“, jis pats „daugelį 
kartų ten buvo“. Matydamas, kad tame vertimo procese 
nebuvo naudojamas joks vertimo įrankis, jis stebėdavosi, 
kodėl Džozefas „nesinaudoja Urimais ir Tumimais, kuriuos 
naudojo versdamas Mormono Knygą“.

Vyresniajam Pratui stebint verčiantį Pranašą Džozefą, 
„šis, lyg skaitydamas jo mintis, pakėlė galvą ir paaiškino, 
jog Viešpats Urimus ir Tumimus jam davė tuomet, kai jis 
dar buvo nepatyręs Dvasios įkvėpime. Bet dabar jis yra tiek 
pažengęs, kad gerai supranta Dvasios veikimą ir jam nebe-
reikia tų įrankių“ 21.

Brigamas Jangas susirinkusiems išsakė savo nuomonę 
dėl regėtojo akmens turėjimo. „Nežinau, ar kada troškau 
turėti tokį akmenį“, – svarstė jis. 22 Šie Brigamo pareiškimai 
rodė jo supratimą, kad ne regėtojo akmenys svarbiausi 
regėtojui.

1831 m. spalio 25 d. Džozefas Smitas dalyvavo kon-
ferencijoje Orindže, Ohajo valst. Konferencijos metu jo 
brolis Hairumas pasakė, kad, jo manymu, „informacija 
apie Mormono Knygos išėjimą susirinkusiems vyres-
niesiems turėtų būtų perduota paties Džozefo, kad visi 
galėtų patys sužinoti“. Pasak to susirinkimo protokolo, 
Džozefas „sakė, jog nebūtina pasauliui pasakoti visų 
Mormono Knygos išėjimo detalių“ ir „kad jis pats nematė 
reikalo apie tai kalbėti“.23 Subrendęs regėtojo pašaukime 

Per visą Bažnyčios istorija jos nariai bandė suprasti ankstyvąją 
Džozefo Smito istoriją ir kaip jis rado bei vertė aukso plokšte-
les. Šiame dailininko K. K. A. Kristenseno 1886 metų paveiksle 
pavaizduota, kaip Džozefas Smitas iš angelo Moronio gauna 
plokšteles.
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KAS NUTIKO SU REGĖTOJO AKMENIU?

Pasak Džozefo Smito istorijos, Urimus ir Tumimus, arba nefitų „vertik-
lius“, jis grąžino angelui. Bet kas nutiko su kitu regėtojo akmeniu ar 

akmenimis, kuriuos Džozefas naudojo versdamas Mormono Knygą?
Deividas Vitmeris rašė, kad „po to, kai Mormono Knyga buvo baigta 

versti, 1830 m. pavasario pradžioje, prieš balandžio 6 d., Džozefas tą 
akmenį perdavė Oliveriui Kauderiui, taip pat man ir likusiems pasakė, 
kad jo jam nebereikia ir kad juo daugiau nebesinaudoja“.1

Oliveris, dešimtmetį prabuvęs ne Bažnyčioje ir pakartotinai pakrikš-
tytas 1848 metais, planavo vykti į Vakarus ir būti su šventaisiais Jutoje, 
tačiau nespėjęs iškeliauti mirė 1850 metais Ričmonde, Misūrio valst.2 
Finėjas Jangas, padėjęs Oliveriui Kauderiui grįžti į Bažnyčią, regėtojo 
akmenį gavo iš Oliverio našlės, Deivido Vitmerio sesers Elžbietos Anos 
Vitmer Kauder. Finėjas jį atidavė savo broliui Brigamui Jangui.3

„Turiu Džozefo 1- ąjį regėtojo akmenį, kurį gavau iš Oliverio 
Kauderio“, – 1853 metais prisipažino Prezidentas Jangas. Buvo ir kitų. 
Jis pridūrė: „Džozefas turėjo tris, kuriuos turi Ema: 2 mažus ir vieną 
didelį.“ 4 Po dviejų metų Brigamas Jangas susirinkusiai Bažnyčios vadovų 
grupelei pasakė, kad „Oliveris atsiuntė man pirmąjį Džozefo regėtojo 
akmenį. Oliveris jį laikė pas save iki tol, kol išsiuntė man“.5

Po Brigamo Jango mirties viena iš jo žmonų Zina D. H. Jang, vėliau 
tapusi trečiąja visuotine Paramos bendrijos prezidente, iš jo paveldėjo 
šokolado spalvos regėtojo akmenį. Tas akmuo atitiko aprašymą akmens, 
kurį Džozefas naudojo Mormono Knygai versti, tad padovanojo jį Baž-
nyčiai.6 Nuo to laiko paskesni Bažnyčios vadovai pripažino, kad Bažnyčia 
turi tą regėtojo akmenį.7

IŠNAŠOS
 1. David Whitmer, An Address to All Believers in Christ (1887), p. 32.
 2. Daugiau informacijos apie Oliverio Kauderio sugrįžimą į Bažnyčią prieš savo mirtį 

žr. Scott F. Faulring, “The Return of Oliver Cowdery,” in John W. Welch and Larry E. 
Morris, eds., Oliver Cowdery: Scribe, Elder, Witness (2006), p. 321–362.

 3. Žr. 1855 m. rugsėjo 30 d. protokolus, Bažnyčios istorijos biblioteka, Solt Leik Sitis; 
“David Whitmer,” The Historical Record, Oct. 1888, 623; Maria L. Cowdery Johnson 
to David Whitmer, Jan. 24 1887, Community of Christ Library- Archives, Indepen-
dence, Missouri; and Franklin D. Richards, Journal, Mar. 9, 1882, Church History 
Library.

 4. 1853 m. balandžio 17 d. protokolai, Bažnyčios istorijos biblioteka.
 5. 1855 m. rugsėjo 30 d. protokolai, Bažnyčios istorijos biblioteka.
 6. Žr. Zina Young to Franklin D. Richards, July 31, 1896, in Journal History of The 

Church of Jesus Christ of Latter- day Saints, July 31, 1896, 4, Church History Library.
 7. Žr. B. H. Roberts, A Comprehensive History of the Church, 6:230–31; Joseph Fielding 

Smith, Doctrines of Salvation, comp. Bruce R. McConkie, 3 vols. (1954–56), 3:225; 
Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, 2nd ed. (1966), 818–19.

Čia pavaizduotas akmuo jau seniai siejamas  
su Džozefu Smitu ir Mormono Knygos ver-
timu. Akmuo, kurį Džozefas Smitas naudojo 
Mormono Knygos vertimo darbe, dažnai 
būdavo apibūdinamas kaip šokolado spalvos 
ir ovalo formos. Šis akmuo iš Džozefo Smito 
perėjo Oliveriui Kauderiui, o vėliau per Brigamą 
Jangą ir kitus – Bažnyčiai.

Finėjas Jangas, sėdintis viduryje tarp brolių 
Jangų ir Brigamo Jango kairėje, Mormono Kny-
gai versti naudotą regėtojo akmenį gavo iš Oli-
verio Kauderio ir atidavė savo broliui Brigamui.
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ir supratęs, jog apreiškimui nėra būtini 
regėtojo akmenys, jis turbūt nerimavo, jog 
žmonės ims daugiau kalbėti ne apie pačią 
knygą, o apie tai, kaip ji išėjo.

Pats svarbiausias dalykas, kurį Džozefas 
Smitas pasakė apie Mormono Knygos vertimą 
buvo tai, kad jis ją išvertė „Dievo dovana ir 
galia“.24 Bažnyčios vadovus jis mokė, kad 
pati knyga „buvo teisingiausia iš visų knygų 
žemėje ir mūsų religijos spyninis akmuo“, ir 
paklusdami jos priesakams skaitytojai „prie 
Dievo priartės labiau … nei per bet kurią 
kitą knygą“25. ◼

IŠNAŠOS
 1. Žr. Doktrinos ir Sandorų 115.
 2. Mormono Knygos įžanga, apie 1829 m. rgp., iš Docu-
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20:7‒11; Hebrajams 9:4.

 4. Žr. Skaičių 21:7‒9; Jono 3:14‒15.
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- 1844 - 1845. Martinas Harisas pamena, kad Džozefo 
gebėjimus bandė prašydamas jį šieno kupetoje surasti 
smeigtuką (žr. “Mormonism—No. II,” Tiffany’s Mon-
thly, July 1859, 164).

 9. Pvz., žr. Džozefas Smitas–Istorija Brangiajame Perle.
 10. Žr. Doktrinos ir Sandorų 130:10‒11. Taip pat žr. 

dabartinio Doktrinos ir Sandorų 8 skyriaus anksty-
viausią redakciją. Tas tekstas buvo skirtas Olive-
riui Kauderiui, troškusiam padėti Džozefui Smitui 
versti Mormono Knygą (Revelation, Apr. 1829–B, 

in Documents, Volume 1: July 1828–June 1831, 
p. 44–47).

 11. Joseph Smith, “History, ca. Summer 1832,” in Histo-
ries, Volume 1: 1832–1844, vol. 1 of the Histories 
series of The Joseph Smith Papers (2012), p. 14.

 12. Žr. Džozefas Smitas–Istorija 1:35; Joseph Smith, 
“Church History,” in Histories, Volume 1: 1832–1844, 
495; Martin Harris, in “Mormonism—No. II,” 165–66; 
“Lucy Mack Smith, History, 1844–1845,” book 5, 
pages 7–8, josephsmithpapers. org.

 13. Pvz., žr. “Lucy Mack Smith, History, 1844–1845,” 
book 5, josephsmithpapers. org.

 14. Suprantama, kad šis skirtumas painiojo komentato-
rius. Pvz., žr. Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, 
2nd ed. (1966), p. 307–308; Joseph Fielding McConkie 
and Robert L. Millet, Doctrinal Commentary on 
the Book of Mormon, 4 vols. (1987–92), 3:278; and 
Matthew B. Brown, All Things Restored: Confirming 
the Authenticity of LDS Beliefs (2000), p. 62.

 15. Žr. William W. Phelps, Funeral Sermon of Joseph and 
Hyrum Smith, Church History Library, Salt Lake City; 
Orson Pratt, “Explanation of Substituted Names in 
the Covenants,” The Seer, Mar. 1854, 229; William W. 
Phelps, letter to Brigham Young, Apr. 10, 1854, in 
Brigham Young, Office Files, 1832–1878, Church 
History Library, Salt Lake City and Revelations and 
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Documents series of The Joseph Smith Papers (2013), 
p. 84.

 24. Mormono Knygos įžanga, apie 1829 m. rgp., iš 
Documents, Volume 1: July 1828–June 1831, p. 93. 
Taip pat žr. Mormono Knygoje esantį „Trijų liudytojų 
liudijimą“.

 25. Džozefas Smitas, iš Wilford Woodruff journal,  
Nov. 28, 1841, Church History Library; arba Mormono  
Knygos įvadas.

1883 m. Bažnyčios 
leidžiamame žurnale 
The Contributor daug 
vietos buvo skirta trims 
Mormono Knygos liudy-
tojams. Pastarųjų dienų 
šventieji jau seniai pripa-
žįsta svarbų kiekvieno iš 
šių vyrų vaidmenį pade-
dant Džozefui išversti ir 
išleisti Mormono Knygą.
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VERTIMO PROCESAS ILIUSTRACIJOSE

Jau daugelį metų dailininkai vaizduoja Mormono Knygos 
vertimą, jo dalyvius tapydami skirtingose aplinkose ir skir-

tingomis pozomis, su įvairiais materialiais objektais. Kiekvieno 
dailininko interpretacija priklauso nuo jo asmeninių pažiūrų, 
tyrimų ir vaizduotės. Jiems kartais padėdavo kitų žmonių pa-
tarimai. Čia spausdiname kelis paveikslus, nutapytus įvairiais 
laikotarpiais.

Dailininkas vaizduoja 
plokšteles studijuojantį 
Džozefą Smitą. Džoze-
fas prisiminė, kad iš tų 
plokštelių jis „perrašė 
nemažą kiekį“ rašmenų. 
Kai „Urimų ir Tumimų“ 
pagalba rašmenys buvo 
išversti, Martinas Harisas 
juos nunešė pas Čarzlą 
Antoną ir kitus moksli-
ninkus, kad patvirtintų 
vertimą (Džozefas Smitas–
Istorija 1:62–64).

Dailininkas vaizduoja verčiantį 
Džozefą Smitą su užsidėtu antkrū-
tiniu, prie kurio pritvirtinti vertikliai 
arba akiniai, vėliau vadinti Urimais ir 
Tumimais.

Dailininkas vaizduoja Džozefą Smitą ir Oliverį Kauderį, 
verčiančius Mormono Knygą. Oliveris Kauderis, priešingai 
nei čia pavaizduota, pareiškė, kad tų plokštelių jis nematė 
iki tol, kol vertimas buvo užbaigtas. Proceso liudininkai 
kalbėjo, kad vertimo metu plokštelės būdavo uždengia-
mos drobe, kad niekas jų nematytų.

Dailininkas vaizduoja verčiančius Džozefą Smitą ir raštininką. Juodu skiria 
antklodė. Nors apie antklodę neužsimenama daugumoje vertimo proceso 
aprašymų, tačiau žinoma, kad ji buvo naudojama pačioje pradžioje tam, 
kad raštininkas nepamatytų plokštelių, akinių arba antkrūtinio. Vertimui 
įsibėgėjus antklodė greičiausiai buvo naudojama uždengti vertėją ir rašti-
ninką nuo kitų smalsių asmenų, norėjusių stebėti vertimą.
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Apygardos 
taryba Ganoje 

parodo, kaip 
tarimasis 

tarpusavyje ir 
vietos išteklių 

panaudojimas 
gali suteikti 

progų 
asmeniniam 

augimui ir 
tarnystei  
kitiems.
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MŪSŲ pasaulį  

Normanas Č. Hilas
Ganos Akros vakarinės misijos prezidentas

Sesuo Vida Osei iš Ganos norėjo išmokti skaityti ir rašyti angliškai. Ji keletą 
kartų bandė dalyvauti bendruomenės programose, tačiau po kelių savaičių ją 
apimdavo neviltis, ir ji mesdavo savo sumanymą. Bet vieną sekmadienį, daly-

vaudama Antrojo skyriaus susirinkimuose, ji sužinojo, kad Asamankesio apygarda 
remia anglų kalbos raštingumo programą. Ji nusprendė pabandyti ir užsiregistruoti.

Ji greitai suprato, kad ši programa kitokia. Joje galėjo dalyvauti su draugais iš 
bažnyčios. Kaip mokomoji medžiaga buvo naudojami Šventieji Raštai, tad vienu 
metu ji mokėsi ir Evangelijos, ir anglų kalbos.

Toje klasėje pasimokiusi du mėnesius Vida klasėje sukalbėjo savo pirmą maldą 
gyvenime. Pasimokiusi tris mėnesius, sakramento susirinkime ji pasakė savo pirmą 
kalbą gyvenime: dalį tvi, vietine kalba, o dalį – anglų kalba. Pasimokiusi keturis 
mėnesius ji pradėjo į apdriskusį sąsiuvinį rašytis užsakymus, kainas ir užmokesčius 
už savąjį siuvėjos darbą. Dabar ji darydavo mažiau klaidų su klientais, iš tiekėjų 
gaudavo už mažesnes kainas ir uždirbdavo daugiau pinigų nei bet kada anksčiau.

Ji sakė: „Labai drovėjausi eiti į raštingumo kursus su nepažįstamais žmonėmis. 
Tačiau, kai raštingumo kursai buvo pradėti rengti susirinkimų namuose su mano 
pažįstamais nariais, įsidrąsinau pabandyti dar kartą. Dabar jau galiu skaityti Raštus 
ir gerinti savo verslą skaitydama ir rašydama angliškai.“

Į pietus nuo Sacharos esančiose Afrikos tautose daug žmonių, ypač moterų, 
nemoka nei skaityti, nei rašyti. Neraštingumas yra toks didelis, kad sena afrikiečių 
patarlė byloja: „Jei nori ką nors nuslėpti, užrašyk tai į knygą.“ Tačiau pastarųjų 
dienų šventųjų moterų, pvz., Vidos, raštingumas didėja.

KEIČIANTYS žodžiai
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Įveiktini iššūkiai
Ribota infrastruktūra ir ribotas valstybinis švietimas dau-

gumai šalių į pietus nuo Sacharos reiškia ribotas galimybes, 
ypač mergaitėms. Dėl aukštos švietimo kainos ir menko 
mergaičių vaidmens visuomenėje daugeliui žmonių skai-
tymas atrodo nepasiekiamas įgūdis. Pavyzdžiui, nors Ga-
noje anglų kalba yra oficiali kalba, skaičiavimai rodo, kad 
angliškai kalba mažiau nei pusė suaugusių moterų. Ganos 
kaimuose neraštingų moterų yra du trečdaliai.

Ganos Akros vakarinės misijos Abomosu apygardos pre-
zidentas Setas Opongas sako: „Dauguma suaugusių moterų 
mūsų miestuose ir kaimuose angliškai nekalba. Ištisus šimt-
mečius mūsų vietinė šnekamoji kalba buvo tvi. Kadangi tvi 
abėcėlė buvo sukurta tik neseniai, tai ja skaityti moka irgi 
mažai žmonių.“

Apygardos Paramos bendrijos prezidentė Džordžina 
Amaoka paaiškino: „Kad suprastų Evangelijos principus ir 
Bažnyčios taisykles, seserys turi kliautis kitais, dažniausiai 
savo vyrais, jei yra ištekėjusios, arba, jei netekėjusios – 
draugių žodžiais. Daugelis jų labai trokšta tarnauti, tačiau 
negali skaityti vadovėlių ar žurnalų, tad jų galimybės daly-
vauti Bažnyčioje yra ribotos.“

Patarimas iš tarybos
Kadangi moterys nei namuose, nei turguje angliškai 

nebendrauja, tai dalyvavimas Bažnyčioje yra jų pagrindinė 
paskata mokytis kalbos. Tačiau tiek ilgamečiai nariai, tiek 
naujai atsivertusieji gali sulaukti savo šeimos pasiprieši-
nimo dėl raštingumo programų. Ši problema buvo aptarta 
apygardos taryboje, po kurios Prezidentas Opongas kiek-
viename skyriuje kunigijos bei pagalbinių organizacijų 
vadovams kalbėjo apie apygardos mastu rengiamus raš-
tingumo kursus. Nors šioje programoje galėjo dalyvauti 
visos bendruomenės moterys, tačiau programoje didesnis 
dėmesys buvo skiriamas Bažnyčios moterims. Kvietimai 
buvo siunčiami ne individualiai, o grupėms, pvz., Paramos 

bendrijos ir Pradinukų prezidentūros dalyvauja kartu, 
kad galėtų vienos kitą palaikyti.

Atsižvelgusi į pokalbius su skyriais, apygardos vadovybė 
nusprendė raštingumo kursus kiekviename skyriuje rengti 
sekmadieniais ir dar du kartus per savaitę. Po intensyvių 
pusmetį trunkančių kursų baigimo pažymėjimai įteikiami 
tiems, kurie kursuose lankėsi reguliariai ir atliko privalomus 
namų darbus.

Mokymo medžiaga pritaikyta prie poreikių
Vyresnysis Džimas Daltonas, apygardoje tarnaujantis 

pagyvenęs misionierius, paaiškino: „Vienas iš iššūkių buvo 
surasti būdą, kaip tik šnekamąją kalbą turinčius žmones 
išmokyti skaityti ir rašyti. Kadangi tvi kalba turi gilias šneka-
mosios, o ne rašytinės kalbos tradicijas, dauguma ja kal-
bančių žmonių nežinojo, kaip ja rašyti, tad turėjome pradėti 
nuo mokymo rašyti.“

Rensfordas Darkva iš Abomosu apygardos aukštosios 
tarybos, dviejų sugrįžusių misionierių Francis Ansos ir 
Cecilijos Amankvos padedamas, paruošė vietinį vadovėlį. 
Dalyviams buvo rodomi paveikslėliai ir prašoma užrašyti, 
ką jie matė. Tai padėjo jiems įgyti elementarių rašymo įgū-
džių, o taip pat mokantis galvoti angliškai. Elementariems 
įgūdžiams įsitvirtinus, buvo galima imtis sudėtingesnės 
mokymo medžiagos.

Pasiruošimas ir išradingumas
Prieš prasidedant šiai programai, raštingumo specialistai 

mokytojus mokė ne tik mokymo metodų, bet ir kaip mo-
kyti praktinės higienos bei šeimyninio gyvenimo įgūdžių. 
Tačiau net geriausi apmokymai negalėjo numatyti kai kurių 
iššūkių, iškilusių kursams prasidėjus: toje vietovėje dažnai 
dingstanti elektra apsunkino vakarinių kursų vedimą, gan-
dai apie vakarinėse gatvėse siautėjančius auksakasius kėlė 
nerimą, kartais raktus turintys žmonės vėluodavo atrakinti 
bažnyčios pastatus.

Dalyviai, šeimos nariai ir 
draugai šventė apygardos 
remiamos raštingumo 
programos baigimo 
ceremoniją.



Ir vėl apygardos taryba apsvarstė, ko rei-
kėtų imtis. Reaguodami į jos patarimą dalyviai 
į kursus pradėjo vykti grupelėmis. Kad būtų 
saugiau vaikščioti pėsčiųjų takeliais, buvo iš-
dalinti žibintuvėliai. Vietos vadovai Bažnyčios 
pastatų apšvietimui vakarais leido naudoti ge-
neratorius. Raktai buvo patikėti netoli pastatų 
gyvenantiems labai patikimiems nariams, kad 
jie laiku galėtų atrakinti pastatus.

Pristatymai kursų baigimo proga
Programą pradėjo šešiasdešimt vienas 

narys ir besidomintysis. Keturiasdešimt trys 
iš jų baigė visas sesijas ir namų darbus. Kursų 
baigimo proga jie buvo pakviesti paruošti 
po trumpą pristatymą.

Sandra Obeng Amou iš Sankubenasės 
skyriaus sakė: „Prieš raštingumo kursus visai 
nemokėjau skaityti. Kai mano vyras išvykdavo 
į darbą, niekada nerengdavau šeimos namų va-
karų. Kai prieš kelias savaites jis buvo išvykęs, 
mano vyriausiasis sūnus padėjo man skaityti 
iš vadovėlio ir savo vaikams pamokėlę prave-
džiau angliškai. Nuo tada taip darau kiekvieną 
savaitę, kai tik mano vyro nebūna namie.“

Prosperas Geiketis, kuris nepaisydamas 
ribotų savo anglų kalbos žinių išliko išti-
kimas narys Abomosu antrajame skyriuje, 
perskaitė paties parašytą trijų sakinių liudi-
jimą. Jis sakė, kad prieš kursus jis nemokėjo 
nei skaityti, nei rašyti, tačiau dabar jis gali pa-
dėti savo mažiems vaikams atlikti mokyklos 
namų darbus. Jis sakė: „Dėl to, ką išmokau, 
galiu būti geresnis tėvas.“

Kvaku Sasu iš Kvabengo skyriaus sakė: 
„Dabar savarankiškai galiu skaityti Raštus. 

Prieš tai žinojau, kad Mormono Knyga yra 
tikra, nors negalėjau jos skaityti. O dabar ją 
skaitydamas žinau, kad ji tikra. Mano liudiji-
mas auga ir auga.“

Asunafo skyriaus Paramos bendrijos prezi-
dentūros narės sakė nusprendusios kiekvieną 
ketvirtadienį viena su kita kalbėtis tik angliškai. 
Evelina Agieiva, Paramos bendrijos prezidentė, 
sakė: „Kai kurie pokalbiai tą dieną truko ilgiau, 
nes bendraudamos tarpusavyje nerasdavome 
tinkamų žodžių. Tačiau netrukus ėmėme viena 
kitai versti surasdamos tinkamus žodžius. 
Kadangi visos mokėmės kartu, tai nė viena 
nesigėdijome ir nebijojome pasakyti netinkamų 
žodžių. Mes tiesiog padėjome viena kitai.

Daug naudos
Abomosu apygardos raštingumo programą 

baigusios moterys sakė, kad jos ėmė geriau 
jaustis ir dažniau dalyvauti bažnyčioje. Jos 
noriau priimdavo pašaukimus, skaitydavo 
Raštus ir mokydavo tiek Bažnyčioje, tiek 
namuose. Programą baigė ir keli vyrai. Namų 
ūkelyje besidarbuojantys ūkininkai sakė, kad 
dabar jie gali geriau apskaičiuoti savo daržo-
vių savikainą ir pardavimus, padėti vaikams 
atlikti mokyklos namų darbus ir tiek savaran-
kiškai, tiek su šeima skaityti Raštus.

Abomosu apygardos sėkmės paskatinta 
kaimyninė Asamankesės apygarda pradėjo 
savos raštingumo programą.

Gladisė Aseidu iš Sankubenasės skyriaus 
sakė: „Gebėjimas skaityti ir rašyti keičia ir 
mūsų pačių, ir mūsų vaikų gyvenimą. Žodžiai 
keičia mūsų pasaulį, ir už tai dėkojame mūsų 
Tėvui Danguje.“ ◼

„Bažnyčios gerovės 
programoje nėra stan-
dartinio atsakymo į visus 
klausimus. Tai pagalbos 
sau programa, pagal 
kurią nariai atsakingi 
už savo savarankiškumą. 
Mūsų ištekliai apima 
asmeninę maldą, Dievo 
mums duotus talentus 
ir sugebėjimus, mūsų 
pačių šeimos narių ir gi-
minaičių paramą mums, 
įvairius visuomeninius 
išteklius ir, žinoma, 
rūpestingą kunigijos 
kvorumų ir Paramos 
bendrijos paramą. […]

Galiausiai, savo krašte 
privalote daryti tai, ką 
Kristaus mokiniai darė 
kiekvieną Evangelijos 
laikotarpį: tartis tarpu-
savyje, išnaudoti visus 
turimus išteklius, siekti 
Šventosios Dvasios įkvė-
pimo, teirautis Viešpa-
ties patvirtinimo, o tada 
pasiraitoti rankoves ir 
kibti į darbą.“
Prezidentas Dyteris F. 
Uchtdorfas, Antrasis patarėjas 
Pirmojoje Prezidentūroje,  
„Aprūpinimas Viešpaties  
būdu“, 2011 m. spalio visuoti-
nės konferencijos medžiaga.

ĮKVĖPTAS  
SAVARANKIŠ-
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Jaunuolių tėvams ir vadovams vyresnysis Deividas A. 
Bednaris iš Dvylikos Apaštalų Kvorumo kalbėjo apie 
tai, kaip surasti tą subtilų balansą: „Kvieskite jaunus 

žmones veikti. Jūs turite ten būti, tačiau netrukdyti. Turite 
nukreipti, bet ne viską perimti patys.“ 1

Tėvai ir vadovai gali padėti vaikinams ir merginoms mo-
kytis principų, padėsiančių jiems vadovauti teisiai ir statyti 
Dievo karalystę žemėje.

Kai man buvo 14- ka, sutikau kelias merginas, kurios 
buvo puikios vadovės. Tuo metu mano šeima persikraustė 
į kitą Jungtinių Valstijų pusę ir tapo naujos apylinkės na-
riais. Nepamenu, kas tarnavo žvaigždučių klasės prezi-
dentūroje, tačiau aiškiai pamenu, kad merginos buvo man 
ypač malonios. Išsigandusią ir liesą naująją mergaitę jos 
nuoširdžiai apkabino lyg seniai nematytą draugę – jau-
čiausi jų laukiama. Atvykau iš Delavero valstijos, kur savo 
pagrindinėje mokykloje buvau vienintelė mormonė, o kita 
mormonė gyveno už valandos kelio nuo mano namų. Tad 
pamaniau sau: „Tikriausiai papuoliau į dangų! “

Pirmą kartą gyvenime turėjau ratą draugių, kurios irgi 
laikėsi Jaunimo stiprybės vardan standartų, kvietė mane 

dalyvauti veiklose ir su manimi dalijosi liudijimais apie 
Evangeliją. Jų meilės ir malonaus elgesio pamokos mane 
prie Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios 
pririšo labiau nei koks nors pasisakymas ar pamoka. Per 
savo meilę ir Kristaus šviesą jos siuntė Kristaus Evangelijos 
žinią, ir būtent jos mane atvedė į Jo kaimenę.

Kas mano naująsias drauges darė nuostabiomis 
vadovėmis?

Vienas jaunas misionierius vadovavimą apibūdino labai 
paprastai. Jis pasakė: „Vykdydami Viešpaties darbą ir padė-
dami žmogui, kuriam reikalinga mūsų pagalba, turime būti 
tinkamoje vietoje tinkamu laiku. Štai kas mus daro vado-
vais.“ 2 Dėl to, kas jie yra, ir dėl juose šviečiančios Kristaus 
Šviesos ištikimi vaikinai ir merginos visoje Bažnyčioje turi 
potencialo vadovauti Gelbėtojo būdu ir „padėti kitiems 
tapti tikraisiais … Jėzaus Kristaus pasekėjais“.3

Kaip vadovai, mes savo vaikinams ir merginoms 
vadovaujame, vedame juos ir einame šalia. Tačiau už va-
dovavimą savo klasių ir kvorumų darbui yra atsakingos 
tų klasių ir kvorumų prezidentūros. Jos taip pat parenka 
sekmadienio pamokas ir planuoja veiklas darbo dienoms. 
Klasių ir kvorumų vadovai yra pašaukiami ir paskiriami va-
dovaujant tiems, kas turi kunigystės raktus; tokiu būdu jie 
turi įgaliojimą vesti ir stiprinti kitus jaunuolius. Jie seka Gel-
bėtojo pavyzdžiu ir mokosi tarnauti taip, kaip tarnavo Jis.

Progos jaunimui vadovauti
Vadovavimas prasideda namuose. Vyresnysis 

Robertas D. Heilsas iš Dvylikos Apaštalų Kvorumo 

Kerolė F. 
Makonki
Pirmoji patarėja 
Merginų organi-
zacijos visuotinėje 
PrezidentūrojeMokykime jaunimą  

Mūsų jaunuoliai yra ne tik būsimi  
vadovai. Jie jau dabar yra vadovai.  
Mes galime jiems padėti vadovauti taip, 
kaip vadovavo Gelbėtojas.

VADOVAUTI  
GELBĖTOJO BŪDU



mokė: „Visiems mums gimdytojų ir vadovų pareigos 
Dievui vykdymas prasideda nuo vadovavimo pavyzdžiu 
– nuo pastovaus ir stropaus gyvenimo pagal Evangeli-
jos principus namuose. Tai reikalauja kasdienio pasi-
ryžimo ir stropumo.“ 4 Tėvai moko Kristaus doktrinos. 
Jie padeda jaunimui nusistatyti tikslus ir jų siekti. As-
meninio tobulėjimo ir Pareigos Dievui programos pa-
deda jaunimui stiprinti savo liudijimą apie Jėzų Kristų, 
pasiruošti sudaryti šventas sandoras ir laikytis jų; atlikti 
savo dieviškus vaidmenis ir pareigas šeimoje, namuose 
bei Bažnyčioje.

Bažnyčioje Aarono kunigijos ir merginų organizacijos 
vadovai gali padėti kvorumų ir klasių prezidentūrose tar-
naujančiam jaunimui suprasti savo šventas pareigas ir iš-
aukštinti savo pašaukimą kad ugdytų ir stiprintų visus kitus 
kvorumų ir klasių narius.

Mes, suaugę vadovai, padedame jaunimui vesti kvo-
rumų ir klasių susirinkimus bei bendrąsias veiklas. Su 
jaunimu mes susitinkame prezidentūrų susirinkimuose, 
kur jie ieško būdų, kaip patarnauti tiems, kam yra sunkiau, 
kaip į sekmadienio pamokas pritraukti daugiau jaunimo, 

planuoja veiklas, tarnavimo projektus, stovyklas ir jaunimo 
konferencijas.

Skatiname jaunimo prezidentūras padėti visiems savo 
kvorumų ir klasių nariams dalyvauti visose gelbėjimo 
darbo srityse: narių misionieriškame darbe, atsivertusiųjų 
išlaikyme, mažiau aktyvių narių aktyvinime, šventyklos 
bei šeimos istorijos darbe ir Evangelijos mokyme.5 Jau-
nimo prezidentūros padeda visiems vaikinams ir mergi-
noms patirti tarnystės Gelbėtojo vardu ir Jo avelių ganymo 
džiaugsmą bei palaimas.

Vadovo darbo tikslas – ne „Pinterest“ skrajutės ar faktų 
prikimštos paskaitos. Vadovo darbo tikslas - padėti vai-
kinams ir merginoms išmokti ir pritaikyti tuos principus, 
kurie jiems padės vadovauti Gelbėtojo būdu. Toliau patei-
kiami keturi iš tų principų.6

Ruoškite dvasiškai
Padėkite jaunimui suprasti dvasinio pasiruošimo ga-

lią. Mokykite juos sakramento apeigų metu naudoti tikė-
jimą sudarytomis sandoromis. Jų ryžtas prisiimti Kristaus 
vardą, Jį atminti ir laikytis Jo įsakymų daro juos tinkamus 

visuomet turėti Šventosios Dva-
sios bendrystę. Jeigu jie sugebės 
priimti, atpažinti ir veikti sulig 
Šventosios Dvasios kuždesiais, 
tai savo tarnystėje jie niekada 
nebus vieni.

Dvasiškai ruoštis jie gali siek-
dami vadovavimo per karštą 
maldą ir ieškodami atsakymų 
Raštuose. Jie stengiasi laikytis 
įsakymų, kad Šventoji Dvasia kal-
bėtų su jais jų širdyse ir protuose, 
kad jie galėtų jausti ir žinoti, kam 
reikia jų pagalbos ir ką jie gali 
padaryti. Kiekvienam savo klasės 
ar kvorumo nariui jie jaučia tyrą 
Kristaus meilę.
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Dvasinis pasiruošimas suteikia jaunimui tikrumo, kad 
jie yra Viešpaties atstovai ir vykdo Jo pavedimą (žr. DS 
64:29).

Dalyvaukite tarybose
Mokykite jaunimą fundamentalios tarybų tvarkos ir 

galios gauti apreiškimus įjungdami juos į šį Dievo įsteigtą 
procesą, per kurį valdoma Viešpaties Bažnyčia ir laiminami 
paskiri asmenys bei šeimos.7 Vyskupijos jaunimo komiteto 
susirinkimai ir kvorumų bei klasių prezidentūrų susitikimai 
yra tarybos, kuriose jaunimas mokosi savo pareigų ir gauna 
pavedimus patarnauti kitiems.

Tarybų nariai:

•  Veikia išvien ir vykdo kunigystės raktus turinčių kuni-
gijos vadovų nurodymus.

•  Savo mintimis ir idėjomis dalinasi teisumo, šventumo, 
tikėjimo, dorybės, kantrybės, tikrosios meilės ir bro-
liško maloningumo dvasioje.

•  Vedini Šventosios Dvasios drauge planuoja, kaip  
padėti tiems, kam reikia pagalbos.

Tarnaukite kitiems
Gelbėtojo būdu jaunimas vadovauja tuomet, kai tarnauja 

su meile ir maloningumu. Džozefas Smitas mokė: „Nėra ge-
resnio būdo paskatinti žmones palikti savo nuodėmes, kaip 
paimti juos už rankos ir švelniai jais rūpintis. Kai žmonės 

parodo man menkiausią gerumą ir meilę, o kaip 
galingai tai įkvepia mane.“ 8

Gelbėtojas mokė apie kiekvienos sielos bran-
gumą ir neįkainojamą vertę (žr. DS 18:10–15). Pa-
dėkite mūsų jaunimui suprasti šlovingą tiesą: Jėzus 

Kristus atidavė Savo gyvybę ir atvėrė kelią, kad visi galėtų 
ateiti pas Jį. Dėkingi už tai, ką Jis padarė, tikrieji Viešpaties 
tarnai ieško ir su maloningumu patarnauja kiekvienam 
vaikinui ir kiekvienai merginai, nes Gelbėtojas už juos 
paaukojo viską.

Mokykite Jėzaus Kristaus Evangelijos
Padėkite vaikinams ir merginoms atpažinti progas mo-

kyti Evangelijos ir suprasti, kad svarbiausias jų mokymas 
bus jų pavyzdys. Jeigu jaunimas gyvens pagal pranašų 
žodžius ir laikysis Jaunimo stiprybės vardan standartų, 
tai jie vadovaus Gelbėtojo būdu. Savo žodžių ir veiksmų 
principingumu jie parodys, ką reiškia būti tikraisiais Jėzaus 
Kristaus mokiniais. Jie liudys apie Jį be jokios veidmainys-
tės. Liudydami, padėdami mokyti sekmadienio pamokoje 
arba su savo draugais dalindamiesi Evangelijos tiesomis, 
jie prisipildys Dvasios, o jų žodžiai turės atverčiančią galią.

Vadovaukite Gelbėtojo būdu
Vadovauti Gelbėtojo būdu yra šventa privilegija, iš jau-

nimo pareikalausianti visų pastangų tarnaujant Viešpačiui 
namuose, Bažnyčioje ir bendruomenėje. Gelbėtojo būdu 
vadovaujantys vaikinai ir merginos tampa Kristaus Evange-
lijos žinia, atsaku į kažkieno maldą, tarnaujančiais angelais 
stokojantiems ir Kristaus šviesa pasauliui. ◼
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 1. David A. Bednar, “Youth and Family History,” lds. org/ youth/ 

family - history/ leaders.
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 4. Robertas D. Heilsas, „Mūsų pareiga Dievui. Gimdytojų ir vadovų misija 

– dirbti su augančia karta“, 2010 m. balandžio visuotinės konferencijos 
medžiaga.

 5. Žr. Handbook 2, 5.
 6. Žr. Handbook 2, 3.2.
 7. Žr. Handbook 2, 4.1.
 8. Bažnyčios prezidentų mokymai. Džozefas Smitas (2010), p. 380, 411.

KIEK REIKIA PADĖTI

Jaunuoliams, besimokantiems vadovavimo, padėti 
reikia nevienodai. Vieni daugiau 

padaro darbuodamiesi savarankiš-
kai, kitus reikia daugiau pamokyti. 
Kad padėtų savo vaikams mokytis 
vadovauti, tėvai gali tartis tarpu-
savyje. Vaikinų ir Merginų organi-
zacijų prezidentūros gali tartis tiek 
tarpusavyje, tiek su vyskupija, kad 
nuspręstų, kiek pagalbos reikia 
kiekvienam jų apylinkės jaunuoliui. Tikslas: padėti 
kiekvienam vaikinui ir merginai tobulėti, pradedant 
nuo ten, kur jie yra.
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ŠVĘSKIME  
ŠEIMOS  
NAMŲ VAKARĄ

1915 metais pastarųjų dienų pranašai patarė mums vieną 
savaitės vakarą skirti savo šeimai. Iš pradžių jis vadi-

nosi „namų vakaras“ – laikas, skirtas mokytis Evangelijos ir smagiai 
praleisti laiką drauge stiprinant savo žemiškuosius ir amžinuosius 
ryšius.

Po šimto metų šeimos namų vakaras toliau padeda mums kurti 
šeimas, kurios gyvuotų per amžius. Pranašai žada, kad per tai mūsų 
širdyse augs tikėjimas ir dvasinė stiprybė, o mūsų namuose – ap-
sauga, vienybė ir ramybė.

Visi priklausome šeimai žemėje ir esame mūsų Dangiškojo Tėvo 
šeimos dalis. Kad ir kur būtume pasaulyje, kad ir kokios būtų mūsų 
gyvenimo aplinkybės, galime švęsti savo šeimos vakarus ir daly-
vauti juose. ◼

Kairėje: Moua šeima neseniai persikėlė į Tailandą, kur jie mokėsi 
Evangelijos ir buvo pakrikštyti. Per šeimos namų vakarą jie studijuoja 
Mormono Knygą tiek savo gimtąja hmongų kalba, tiek naujųjų namų 
tajų kalba.

Apačioje: smagiai leisti laiką ir žaisti žaidimus – tai vienas iš būdų, kaip 
Santosų šeima iš Portugalijos per šeimos namų vakarus kuria artimus 
draugiškus santykius.
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Dešinėje: šeima Demokratinėje Kongo Respublikoje reiškia daugiau 
nei vien motiną, tėvą ir vaikus. Taigi, kai brolis Suekamenas sukviečia 
savo šeimą į šeimos namų vakarą, daugelis kaimo gyventojų jaučiasi 
laukiami prisijungti.

Viršuje: Sesuo Gersan iš Filipinų naudoja Pradinukų daineles ir tradi-
cinę muziką, kad mokytų vaikus Evangelijos džiaugsmo.

Viršuje: Andersonų šeima, kurią matote nufotografuotą savo namų, 
Džordžijos valst., JAV, virtuvėje, mėgsta gaminti sausainius. Kartais jie 
juos naudoja kaip vaizdines pamokos priemones, o kartais tai tiesiog 
skanėstas.
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Viršuje: Brolis ir Sesuo Reinoldsai iš Va-
šingtono valst., JAV, ieško būdų mokyti 
Evangelijos paprastai, kad maži jų vaikai 
galėtų mokytis ir suprasti.

Dešinėje iš viršaus: Espinozų šeima iš 
Bolivijos į šeimos namų vakarą, kur jie 
gieda ir mokosi Evangelijos, įtraukia 
savo garbingą senelę.

Jinių iš Džordžijos valst., JAV, šeimoje 
mėgstama šeimos namų vakaro veikla yra 

šeimos istorija. Jiems patinka mokyti savo 
vaikus apie savo korėjietišką paveldą.

Ligertvudų šeima iš Australijos kartais 
per šeimos namų vakarus surengia išvy-
kas, kad apžiūrėtų gražias savo miesto 
vietas.



Šeimos namų vakaro idėjų ieškokite 3- me kiekvie-
nos Liahonos puslapyje.

Dalinkitės nuotraukomis ar filmukais iš savo šei-
mos namų vakaro naudodamiesi #FamilyNight. 

Daugiau galite sužinoti tinklalapyje  
facebook.com/liahona.magazine (anglų,  
portugalų ir ispanų kalbomis)



Suprasdami 
Dievo planą 
ir klusniai juo 
sekdami, mes 
neleidžiame 
sau nuklysti 
nuo kelio, 
vedančio atgal 
pas mūsų Dan-
giškąjį Tėvą.
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Dažnai mąstydavau apie neviltį Dievo vaikų, klaidžiojančių tamsiame ir niū-
riame pasaulyje. Jie nežino, kas esą, iš kur atėjo, dėl ko gyvena žemėje ir 
kur keliaus po žemiškojo gyvenimo.

Mums nereikia klaidžioti. Kad atsakytų į šiuos klausimus, Dievas apreiškė amži-
nas tiesas. Jas galima rasti Didžiajame Jo plane Savo vaikams. Raštuose šis planas 
vadinamas „išpirkimo planu“ 1, „laimės planu“ 2 ir „išgelbėjimo planu“ 3.

Suprasdami Dievo planą ir paklusniai juo sekdami, mes neleidžiame sau nuklysti 
nuo kelio, vedančio atgal pas mūsų Dangiškąjį Tėvą.4 Tada ir tik tada galėsime 
gyventi gyvenimą, kurį Jis gyvena – amžinąjį gyvenimą, „kuris yra didžiausia iš visų 
Dievo dovanų“ 5.

Amžinojo gyvenimo dovana verta bet kokių pastangų – studijuoti, mokytis ir 
taikyti išgelbėjimo planą. Visa žmonija bus prikelta ir gaus nemirtingumo palaimi-
nimą. Bet tam, kad pasiektume amžinąjį gyvenimą – gyvenimą, kurį gyvena Dievas 6, 
– verta gyventi pagal išgelbėjimo planą visa širdimi, protu, galia ir stiprybe.

Vyresnysis  
Robertas D. Heilsas
Iš Dvylikos Apaštalų 
Kvorumo

Išgelbėjimo 

Ikimirtingajame gyvenime mūsų sėkmė priklausė 
nuo to, ar rėmėme Tėvo planą. Žemiškajame 

gyvenime mūsų sėkmė priklauso nuo to paties.

ŠVENTAS VADOVAVIMOSI  
ŽINIŲ LOBYNAS

planas  
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Supraskime išgelbėjimo planą
O kaip įkvepia išgelbėjimo plano žinojimas! Išgelbėjimo 

planas yra vienas didžiausių žinių lobynų, kada nors pa-
dovanotų žmonijai, nes jis paaiškina amžinąją gyvenimo 
prasmę. Be jo mes tikrai klaidžiotume tamsoje. Štai kodėl 
Dievas padarė būtent taip – davė įsakymus Savo vaikams 
„po to, kai atskleidė jiems išpirkimo planą“ 7.

Mano troškimas – padėti kiekvienam iš mūsų naudotis 
šiuo žinių lobynu, kad geriau supras-
tume išgelbėjimo planą ir taikytume šį 
supratimą savo kasdieniame gyvenime.
Valios laisvė

Kadangi šiam planui būtina valios 
laisvė, pradėkime nuo jos. Mūsų Tėvas 
suteikė mums galią elgtis arba nesielgti 8 
pagal amžinas tiesas – tiesas, kurios 
daro Dievą tuo, kas Jis yra, ir dangų 
tuo, kas jis yra.9 Jei savo valios laisvę 
naudojame tam, kad priimtume tas 
tiesas ir gyventume pagal jas, gauname 
amžiną laimę. Kita vertus, jei savo va-
lios laisvę naudojame tam, kad nepa-
klustume, atmestume Dievo įstatymus, 
patiriame kančias ir sielvartą.10

Valios laisvė yra principas, susijęs 
su visomis trimis išgelbėjimo plano dalimis: ikimirtinguoju 
gyvenimu, mirtinguoju gyvenimu ir pomirtiniu gyvenimu.
Ikimirtingasis gyvenimas

Kreipimesi „Šeima. Pareiškimas pasauliui“ rašoma, kad 
kiekvienas iš mūsų yra „mylimas dvasinis dangiškųjų tėvų 
sūnus ar dukra, [… turintis] dievišką prigimtį ir paskirtį“ 11. 
Ikimirtingojo gyvenimo taryboje Dangiškasis Tėvas paaiš-
kino mums išgelbėjimo planą 12. Tas planas buvo pagrįstas 
amžinais doktrina, įstatymais ir principais 13. Mes sužinojome, 
kad, jei priimsime šį planą ir vadovausimės juo, turėsime savo 
noru palikti savo Tėvo akivaizdą ir būti išbandyti, kad paro-
dytume, ar pasirinksime gyventi pagal Jo įstatymus ir įsaky-
mus 14. Mes džiaugėmės tokia galimybe 15 ir su dėkingumu 

palaikėme šį planą, nes jis siūlė mums galimybę tapti tokiems, 
kaip Dangiškasis Tėvas, ir paveldėti amžinąjį gyvenimą.

Bet planas buvo rizikingas: jei mirtingajame gyvenime 
pasirinktume gyventi ne pagal amžinus Dievo įstatymus, 
gautume kažką menkesnio nei amžinasis gyvenimas.16 
Tėvas žinojo, kad mes klysime ir nusidėsime mokydamiesi 
iš savo patirties mirtingajame gyvenime. Todėl Jis parūpino 
Gelbėtoją, kad išgelbėtų iš nuodėmės visus, kurie atgai-

lauja, ir išgydytų paklusniųjų dvasines 
ir emocines žaizdas.17

Jėzus Kristus nuo pat pradžių buvo 
Tėvo mylimasis, išrinktasis ir paskirtasis 
Sūnus.18 Jis palaikė Tėvo planą ir pasi-
siūlė būti mūsų Gelbėtoju, sakydamas: 
„Štai aš, siųsk mane.“ 19 Taip Jėzus buvo 
Tėvo paskirtas būti Tuo, kuris mirtinga-
jame gyvenime gyvens be nuodėmės, 
apmokės mūsų nuodėmes ir ligas ir 
bus prikeltas, kad sutraukytų mirties 
pančius.

Liuciferis, kuris tapo žinomas kaip 
Šėtonas, taip pat gyveno ikimirtinga-
jame gyvenime.20 Iš savanaudiškų pa-
skatų jis atmetė planą, siekė sunaikinti 
žmogaus valios laisvę ir sukilo prieš 

Tėvą.21 Dėl to Šėtonas ir jo pasekėjai niekada neturės kūno. Jie 
atsisakė savo galimybės dalyvauti Tėvo plane ir prarado savo 
dieviškąjį likimą.22 Ir dabar jie tęsia savo maištingą karą prieš 
Dievą ir stengiasi nugręžti žmonių protus ir širdis nuo Jo.23

Tiems, kurie priėmė Tėvo planą, buvo sukurta ši žemė.24 
Čia mes gauname kūną, sukurtą pagal Dievo atvaizdą ir 
panašumą. Čia esame bandomi ir tikrinami. Čia įgyjame 
amžinojo gyvenimo paveldėjimui būtiną patyrimą.25

Mirtingasis gyvenimas
Dievas sukūrė Adomą ir Ievą ir sujungė juos kaip vyrą ir 

žmoną, apgyvendino juos Edeno sode ir įsakė turėti vaikų.26 
Naudodamiesi savo valios laisve Adomas ir Ieva nupuolė 
nuo Dievo artumo ir tapo mirtingomis esybėmis.27 Taip 

Jėzus Kristus nuo pat pradžių  
buvo Tėvo mylimasis, išrinktasis  

ir paskirtasis Sūnus.
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išsipildė Tėvo plano dalis – dabar jie galėjo 
turėti vaikų, ko negalėjo Edeno sode.28 Pa-
gal amžinąjį įstatymą, dieviškos dauginimosi 
galios turi būti naudojamos Dangiškojo Tėvo 
nustatytose ribose. Tai suteikia galimybę 
amžinai džiaugtis. Bet koks šios šventos galios 
naudojimas už Dievo nustatytų ribų galiausiai 
atneš nelaimingumą.29

Šėtonas, kuris nori, kad visi „būtų ne-
laimingi kaip jis pats“ 30, stengiasi atitraukti 
mus nuo Tėvo plane numatytų galimybių. 
Kodėl Dangiškasis Tėvas leidžia Šėtonui mus 
gundyti? Nes Jis žino, kad mūsų augimui ir 
išmėginimui mirtingame gyvenime reikia prie-
šingybės.31 Priešingybė teikia mums neįkaino-
jamą galimybę gręžtis į Dievą ir kliautis Juo. 
Kadangi prieš mus visada yra gėris ir blogis, 
mes galime aiškiai išreikšti savo širdies troš-
kimus priimdami viena ir atmesdami kita.32 
Priešingybę galime rasti Šėtono pagundose, 
bet taip pat ir savo silpnybėse, mirtingojo 

gyvenimo trapume, būdingame žmogui.33

Kad padėtų mums išmintingai pasirinkti, 
Dievas apreiškė Savo išpirkimo planą ir 
parūpino įsakymus 34, Kristaus šviesą 35 ir 
Šventosios Dvasios bendrystę 36. Tačiau net 
turėdamas visas šias dovanas kiekvienas iš 
mūsų šiame puolusiame pasaulyje nusideda, 
taigi nė vienas negali įžengti Dievo akivaiz-
don dėl savo nuopelnų.37 Štai kodėl Jo gai-
lestingame plane numatytas Gelbėtojas.

Jėzus Kristus atėjo į žemę kaip Viengimis 
Dievo Sūnus ir tobulai įvykdė savo misiją vi-
same kame pasiduodamas Tėvo valiai.38 Pagal 
Tėvo gailestingumo planą nuopuolio pasek-
mės yra įveiktos per Gelbėtojo prisikėlimą.39 
Nuodėmės pasekmes galime įveikti ir silpny-
bes galime paversti stiprybėmis, jeigu pasi-
naudosime Jėzaus Kristaus Apmokėjimu.40

Amžinajam gyvenimui pasiruošti galime 
tik paklusdami įsakymams. Tam turime tikėti 
Viešpatį Jėzų Kristų, atgailauti, pasikrikštyti, 

Naudodamiesi savo 
valios laisve Adomas 
ir Ieva nupuolė nuo 
Dievo artumo ir tapo 
mirtingomis esybėmis. 
Taip išsipildė Tėvo plano 
dalis – dabar jie galėjo 
turėti vaikų.
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priimti Šventosios Dvasios dovaną ir ištverti 
iki galo sekdami Gelbėtojo pavyzdžiu.41 
Paprastai kalbant, turime priimti visas būtinas 
kunigystės apeigas ir ištverti iki galo laikyda-
miesi su jomis susijusių sandorų.
Pomirtinis gyvenimas

Po to, kai numirsime, vieną dieną sto-
sime prieš Gelbėtoją, kad būtume teisiami.42 
Kadangi Dievas yra gailestingas, tie, kurie 
panaudojo savo tikėjimą Kristumi atgailai, 
gaus atleidimą ir paveldės viską, ką turi Tėvas, 
įskaitant amžinąjį gyvenimą.43 Kadangi Dievas 
yra teisingas, kiekvienas, kuris neatgailauja, 
negaus amžinojo gyvenimo dovanos.44 Kiek-
vienam bus atlyginta pagal jo tikėjimą, atgailą, 
mintis, troškimus ir darbus.45

Išgelbėjimo plano taikymas  
kasdieniame gyvenime

Kai suvokiame didžiąją plano panoramą ir 
savo vietą joje, gauname kai ką neįkainojamo 

– amžinybės perspektyvą. Amžinybės per-
spektyva diktuoja mūsų kasdienius spren-
dimus ir poelgius. Ji stabilizuoja mūsų protą 
ir sielą. Patekę į įtikinamų, bet amžinybės 
požiūriu klaidingų, nuomonių sūkurį, mes 
išliekame tvirti ir nepajudinami.

Vyresnysis Nylas A. Maksvelas (1926–
2004) iš Dvylikos Apaštalų Kvorumo mokė: 
„Nesuprantant išgelbėjimo plano – įskaitant 
mūsų ikimirtingąjį būvį, teismą ir prisikė-
limą – bandymas suprasti šį gyvenimą būtų 
tarsi antro veiksmo stebėjimas trijų veiksmų 
vaidinime.“ 46 Turime suprasti pirmą veiksmą 
(ikimirtingąjį gyvenimą), kad žinotume, 
kaip antrame veiksme (mirtingajame gy-
venime) priimti teisingiausius sprendimus, 
kurie nulems tai, kas mums atsitiks trečiame 
veiksme (pomirtiniame gyvenime).

Kitaip sakant, išgelbėjimo plano supratimas 
kartu su nuoširdžia malda pakeičia tai, kaip 
suvokiame gyvenimą, savo aplinką ir save. 

Amžinoji santuoka 
tarp vyro ir moters yra 
amžinojo gyvenimo 
esmė. Tai yra būtina 
norint tapti tokiems, 
kaip mūsų dangiškieji 
gimdytojai.
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Plano supratimas praskaidrina mūsų dvasines akis ir leidžia 
matyti dalykus tokius, kokie jie yra iš tikrųjų.47 Kaip Urimai 
ir Tumimai padėjo pranašui Džozefui Smitui gauti apreiš-
kimą ir vadovavimą 48, taip plano pažinimas parodys mums, 
kaip kuriant ateitį „veikti pagal doktriną ir principą, pagal 
moralinę valios laisvę“, kurią Viešpats mums suteikė.49 Taip 
mūsų tikėjimas stiprės, ir mes žinosime, kaip nusistatyti savo 
gyvenimo kursą ir priimti sprendimus, 
derančius su amžina tiesa.

Štai keletas pavyzdžių, kurie ypač 
tinka mūsų laikais.
Santuokos paskirtis Dievo plane

Santuoka ir šeima puolamos, nes 
Šėtonas žino, kad jos yra būtinos 
norint pasiekti amžinąjį gyvenimą – 
būtinos tiek pat, kaip Sukūrimas, Nuo-
puolis ir Jėzaus Kristaus Apmokėjimas 
bei Prisikėlimas.50 Kadangi Šėtonui 
nepavyko sunaikinti tų plano kolonų, 
jis stengiasi sunaikinti mūsų šeimos ir 
santuokos supratimą bei praktiką.

Dangiškojo Tėvo planą laikant 
orientyru, aiškiai pasimato ir santuo-
kos paskirtis. Įsakymas palikti tėvą 
ir motiną, glaustis prie vienas kito 
santuokoje 51, daugintis ir pripildyti žemę 52 daro Tėvo 
planą įmanomą. Per santuoką, mes atvedame Jo dvasinius 
vaikus į pasaulį ir tampame Jo bendradarbiais padėdami 
Jo vaikams dalyvauti Jo plane.53

Tėvo planas rodo mums būdą paveldėti amžinąjį gyve-
nimą, gyvenimą, kurį gyvena mūsų dangiškieji tėvai. Pagal 
tą planą, „Viešpatyje nei moteris ką reiškia be vyro, nei 
vyras be moters“ 54. Amžinoji santuoka tarp vyro ir moters 
yra amžinojo gyvenimo esmė. Tai yra būtina, norint tapti 
tokiems kaip mūsų dangiškieji gimdytojai.55

Santuoka tarp vyro ir moters
Santuokoje mes papildome vienas kitą, kaip tik vy-

ras ir moteris su savo unikaliais ir esminiais skirtumais 

tegali. Eidami per mirtingąjį gyvenimą kaip vyras ir 
žmona, mes drauge augame, paklusdami artėjame 
prie Gelbėtojo, aukojamės vykdydami Dievo valią ir 
drauge statome Jo karalystę. Žinodami, kad amžinoji 
santuoka yra Dievo įsakymas ir kad Jis ruošia kelią 
savo vaikams įvykdyti viską, ką Jis įsako,56 mes žinome, 
kad mūsų santuoka klestės, jei vieningai laikysimės 

sudarytų sandorų.
Būtent per kunigystės apeigas ir 

pasirinkimą vykdyti jų metu suda-
rytas sandoras gauname dievotumo 
galią spręsti mirtingojo gyvenimo iš-
šūkius.57 Šventyklos sandoros apgau-
bia mus galia iš aukštybių ir suteikia 
galimybę sugrįžti Dangiškojo Tėvo 
akivaizdon.58 Užantspaudavimo apei-
gos suteikia galimybę vyrui ir žmonai 
augti kartu Dievo galia ir būti viena 
su Viešpačiu.59 Joks tokios santuo-
kos pakaitalas neįvykdys Jo šventų 
tikslų mums ar vėlesnėms Jo vaikų 
kartoms.60

Potraukiai ir troškimai
Į šį puolusį pasaulį kiekvienas iš 

mūsų ateiname su žmonėms būdin-
gomis silpnybėmis ar iššūkiais.61 Dievo plano supratimas 
suteikia mums galimybę matyti visą žmogaus silpnumą – 
įskaitant su Jo planu nederančius potraukius ir troškimus 
– kaip laikiną.62 Žinojimas, kad prieš šį gyvenimą gyve-
nome kaip dangiškų gimdytojų mylimi sūnūs ir dukte-
rys, suteikia mums galimybę asmens tapatybę grįsti savo 
dieviška kilme. Būtent mūsų, kaip Dievo sūnų ir dukterų, 
statusas – ne mūsų silpnumas ar polinkiai – yra tikrasis 
mūsų tapatybės šaltinis.63

Laikydamiesi tokio požiūrio, esame pajėgesni nuolankiai 
ir kantriai laukti Viešpaties 64, pasitikėdami, kad per mūsų 
tikėjimą, paklusnumą ir ištvermę iki galo mūsų nuostatos ir 
norai bus ištaurinti, kūnai pašventinti ir mes tikrai tapsime 

Pagal Tėvo gailestingumo  
planą nuopuolio pasekmės yra  

įveiktos per Gelbėtojo  
prisikėlimą.
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Kristaus sūnumis ir dukromis, ištobulintais 
per Jo Apmokėjimą.

Amžinoji plano perspektyva teikia tik-
rumo, kad ištikimiesiems tikrai ateis diena, 
kai Dievas „nušluostys kiekvieną ašarą […] ir 
nebebus […] sielvarto, nes kas buvo pirmiau, 
tas praėjo“ 65. Šis tobulas vilties skaistumas 66 
stabilizuos mūsų protus ir širdis ir suteiks 
mums galimybę kantriai, ištikimai sulaukti 
Viešpaties.

Pažadai tiems, kurie ištikimai  
ištveria

Tie, kurie svarsto, ar jų dabartinės aplin-
kybės neatkerta jų nuo amžinojo gyvenimo, 
turėtų atminti, kad „nė vienam nėra lemta 
gauti mažiau negu visa, ką turi Tėvas paruo-
šęs Savo vaikams“ 67.

Ištikimiesiems nebus atsakyta nė vieno 
palaiminimo. Prezidentas Lorensas Snou pa-
reiškė: „Nėra tokio pastarųjų dienų šventojo, 

kuris numirtų nugyvenęs ištikimą gyvenimą ir 
viską prarastų dėl to, kad nepadarė tų dalykų, 
kurie iš tikrųjų susiklostė ne pagal jo ar jos 
galimybes. Kitaip tariant, jei vaikinas ar mer-
gina neturi galimybės susituokti, tačiau iki pat 
savo mirties gyvena ištikimą gyvenimą, tai jie 
turės visus tuos palaiminimus, išaukštinimą 
ir šlovę, kuriuos turi bet kuris tokią galimybę 
turėjęs ir ja pasinaudojęs vyras ar moteris. 
Esu dėl to visiškai tikras.“ 68

Pažadai visiems, kurie žino planą  
ir kasdien jį taiko gyvenime

Visi mes visa širdimi rėmėme Tėvo planą 
ikimirtingajame gyvenime. Žinojome, kad Jis 
mus myli, ir buvome priblokšti Jo dosnaus 
pasiūlymo paveldėti visa, ką Jis turi, įskaitant 
amžinąjį gyvenimą. Ikimirtingajame gyvenime 
mūsų sėkmė priklausė nuo to, ar rėmėme 
Tėvo planą. Žemiškajame gyvenime mūsų 
sėkmė priklauso nuo to paties.

Kai kasdien taikysime 
savo pažinimą apie Tėvo 
planą, mūsų gyvenimas 
įgaus gilesnę prasmę.
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Todėl kviečiu stoti vėl drauge remti Tėvo plano. Tai 
darome su meile visiems, nes pats planas yra Dievo meilės 
išraiška.

Kai kasdien taikysime savo pažinimą apie Tėvo planą, 
mūsų gyvenimas įgaus gilesnę prasmę. Iššūkius pasitiksime 
su didesniu tikėjimu. Veršimės pirmyn su užtikrinta, skais-
čia, tviskančia amžinojo gyvenimo viltimi. ◼
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P A S T A R Ų J Ų  D I E N Ų  Š V E N T Ų J Ų  B A L S A I

Su USS Vest Virdžinija laivu viešė-
damas užsienyje iš portugališkai 

kalbančio kariškio sulaukiau pasiūlymo 
trims savaitėms atvykti į Brazilijos ka-
rinį jūrų laivyną pagal mainų programą. 
Povandeninių laivų pajėgose buvau 
vienintelis kalbantis portugališkai.

Iš pradžių vykti nenorėjau. Ką tik 
buvau baigęs trijų mėnesių patrulia-
vimą ir nekantravau susitikti su savo 
šeima, tačiau tas apsikeitimas nedavė 
man ramybės. Maldoje kreipiausi į 
Dangiškąjį Tėvą ir sulaukiau stipraus 
patikinimo, kad turėčiau vykti, tad tą 
paskyrimą priėmiau.

Tvarkantis paskyrimo reikalus kilo 
įvairių keblumų. Vienu metu norėjau 

AR TAI LABAI SVARBU?
pasiduoti. Pamaniau sau: „Ar tai labai 
svarbu?“ Tačiau Šventoji Dvasia ragino 
mane nepasiduoti.

Po kelių atidėliojimų aš galiausiai 
atvykau į brazilų laivą. Kai mane 
lydėjo į kariškių valgyklą, laivo kapito-
nas šaukdamas pirštu rodė į kitą jauną 
karininką. Pamatęs mane, kapitonas 
sustojo ir neaiškia anglų kalba tarė: 
„O, atvyko mano draugas iš Ameri-
kos. Sveikas atvykęs. Ar galėčiau jums 
pasiūlyti ko nors išgerti?“

Portugališkai atsakiau, kad norė-
čiau populiaraus braziliško gaiviojo 
gėrimo, kurio nebuvau ragavęs nuo 
pat savo misijos. Jis man pasakė, kad 
laive yra pilna visokių alkoholinių 

gėrimų, bet aš pareiškiau, kad alkoho-
lio negeriu.

Vėliau į mano kajutę kažkas pasi-
beldė. Atvėręs duris, išvydau tą jauną 
karininką iš valgyklos.

Jis tarė: „Jūs esate amerikietis. Jūs 
negeriate alkoholio. Kalbate portuga-
liškai. Ar tik nebūsite mormonas?“

„Tikrai taip“, – atsakiau.
Jis apkabino mane ir pratrūko 

kūkčioti.
Šis karininkas, leitenantas 

Mendesas, visai neseniai pasikrikštijo 
ir baigė Brazilijos karinio jūrų laivyno 
akademiją. Atsidūręs šiame laive, jis 
greitai suprato, kad kapitonas iš jo ti-
kisi, jog jis prisidės prie kitų karininkų 

Kai mane lydėjo į kariškių 
valgyklą, laivo kapitonas 

šaukdamas pirštu rodė į kitą 
jauną karininką.
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lėbavimo laivui lankantis įvairiuose 
uostuose. Bet leitenantas Mendesas 
pasilikdavo budėti laive ir visaip kitaip 
vengdavo įvairių veiklų išsilaipinus. 
Kapitonui tai ėmė nepatikti. Tąkart 
man įėjus į valgyklą, jis aprėkė leite-
nantą Mendesą už tai, kad šis prie jų 
nesijungė.

Leitenantui jis įsakė: „Kai prisišvar-
tuosime kitame uoste, tu eisi kartu 
su kitais karininkais. Mūsų svečiui 
iš Amerikos tu parodysi, kaip rei-
kia smagiai leisti laiką. Jis to tikisi 
iš mūsų.“

Ištisus mėnesius leitenantas 
Mendesas meldėsi, kad kapitonas 
suprastų ir priimtų jo principus. Po 
mano atvykimo pokalbiai apie Evan-
geliją tapo pagrindine mūsų pokalbių 
valgykloje tema. Su kitais karininkais 
kalbėjomės apie Džozefą Smitą, Su-
grąžinimą, Išminties Žodį ir skaistybės 
įstatymą. Požiūris į leitenantą Mendesą 
netrukus pasikeitė. Karininkai nuka-
bino atvirai kabėjusią pornografiją, o 
kitame uoste mes visi smagiai papieta-
vome restorane, o ne kokiame klube.

Mano trijų savaičių laikui laive 
einant į pabaigą ir po daugybės po-
kalbių su kapitonu bei karininkais 
apie savo įsitikinimus, vyrai savo širdis 
suminkštino. „Dabar suprantu“, – ka-
pitonas tarė leitenantui Mendesui, 
pridurdamas, kad daugiau nevers jo 
nusižengti savo principams.

Niekada nepamiršiu šio patyrimo. 
Kartu su leitenantu Mendesu supra-
tome, kad mūsų Tėvas Danguje pažįsta 

kur atpildas bus didžiausias ir ilgiau-
siai trunkantis, ir atmetant mažesnį 
atpildą nešančias veiklas“ (2011 m., 
p. xiii).

Jokie kiti mano skaityti žodžiai, 
išskyrus Raštus, nebuvo manęs taip 
giliai sujaudinę kaip šie. Ši moteris, 
kuri mirė daugiau kaip prieš 30 metų, 
kalbėjo tarsi man. Jos žodžiai galbūt 
net aktualesni mūsų laikais nei tada, 
kai ji juos ištarė.

Akimirksniu nusprendžiau dau-
giau niekada nebežaisti interneti-
nių žaidimų. Išjungiau kompiuterį, 
nuėjau į lovą ir pasakiau vyrui apie 
savo sprendimą. Kitą dieną, užuot 
įjungusi kompiuterį, aš paskaičiavau, 
kiek laiko kasdien iššvaisčiau tiems 
žaidimams.

Tris valandas per dieną padauginau 
iš 365 dienų metuose ir padalinau 
iš 24 valandų paroje. Apstulbau pa-
mačiusi, kad iššvaisčiau 45,62 dienas 
per metus. Tos brangios valandos ir 
dienos negrįžtamai prarastos. Galėjau 
jas praleisti skaitydama Raštus, leis-
dama laiką su vyru ir vaikais, tarnau-
dama kitiems ar aukštindama savo 
pašaukimus.

Šia tema visuotiniai įgaliotiniai 
dažnai kalba per visuotinę konferen-
ciją. Tačiau iki šiol to nesuvokiau ir 
maniau, kad tai taikoma ne man.

Esu dėkinga, kad Šventoji Dvasia 
padėjo man suprasti, jog visuotiniai 
įgaliotiniai – ir Belė S. Spaford – 
kalbėjo man. ◼
Sendė Hauson, Ohajo valst., JAV

Vieną vėlų vakarą žaidžiau interne-
tinį restorano žaidimą. Eidamas 

pro šalį mano vyras pranešė einąs 
miegoti.

„Tuoj ateisiu“, – tariau jam.
„Patikėsiu, kai pamatysiu“, 

– atsakė jis.
Žaidžiau žaidimą, kuriame ruošiau 

virtualų maistą virtualiame restorane 
virtualiems lankytojams. Pažvelgiau 
į kompiuterio ekraną ir tariau: „Iš 
tikrųjų, maistas bus paruoštas už 
15 minučių.“

Kad praleisčiau laiką, kurį turėjau 
laukti, atsiverčiau knygą Daughters in 
My Kingdom: The History and Work 
of Relief Society, kuri gulėjo ant mano 
stalo nuo tada, kai gavau ją Paramos 
bendrijoje. Pradėjau skaityti įvadą. Tre-
čiame puslapyje radau tokius Belės S. 
Spaford, devintosios visuotinės Para-
mos bendrijos prezidentės, žodžius:

„Manau, kad eilinei šių laikų mote-
riai būtų neblogai įvertinti savo inte-
resus ir veiklas, kuriose dalyvauja, ir 
tada imtis žingsnių supaprastinti savo 
gyvenimą, suteikiant pirmumą svar-
biausiems dalykams, susitelkiant į tai, 

mus asmeniškai, myli mus ir rūpinasi 
mūsų asmeniniu gyvenimu. ◼
Kelis Lengas, Vašingtono valst., JAV

SESUO SPAFORD 
KALBĖJO MAN



Ką tik su mama sukalbėjome 
vakarinę maldą. Apsikabinome 

ir pasakėme viena kitai „Myliu tave“. 
Tada nuėjau į savo miegamąjį. Kai sie-
kiau durų rankenos, mane nusmelkė 
stiprus pojūtis, kad kitą dieną mano 
mama mirs.

Mano smegenys ir širdis bandė ko-
voti su ta mintimi. Juk negali būti, kad 
kas nors atsitiktų mano mamai. Viskas 
jai turėtų būti gerai.

Įėjusi į kambarį, atsiklaupiau ir sa-
kiau Dangiškajam Tėvui, kad tas pojū-
tis apie mano mamą negali būti tiesa. 
Paprašiau, kad Jis paimtų tą mintį, 
bet ji nesitraukė. Grįžau į savo tėvų 
kambarį ir pasakiau mamai, kad prieš 
eidama gulti noriu dar kartą ją apka-
binti ir pabučiuoti. Mes vėl pasakėme 

NEŽINOJAU, KODĖL ESU ČIA
„Myliu tave“, ir aš sugrįžau į savo kam-
barį. Tą naktį ilgai neužmigau.

Kitą rytą atsikėliau nerami. Laimei, 
mano mama buvo sveika ir laiminga. 
Bet pasąmonėje vis tiek tūnojo tas 
maudžiantis jausmas, kad kažkas ne-
gerai. Tą dieną, pasninko ir liudijimų 
susirinkime, mano mama atsistojo ir 
išsakė grąžų liudijimą.

Po sakramento ji nuėjo mokyti pra-
dinukų klasės, o aš – į Sekmadieninę 
mokyklą. Pajutau kitą aiškų raginimą, 
šį kartą keltis ir išeiti iš Sekmadieni-
nės mokyklos. Nenorėjau atkreipti 
kitų dėmesio, bet kažkas traukė mane 
iš kėdės pro duris. Po kelių minučių 
susivokiau sėdinti mamos Pradinukų 
pamokoje ir besiklausanti, kaip ji 
moko. Nežinojau, kodėl esu čia, bet 

žinojau, kad esu ten, kur turiu būti.
Vėliau tą popietę mano brolio na-

muose mama paskutinį kartą pažvelgė 
man tiesiai į akis, susmuko ir numirė 
nuo plaučių embolijos. Dėl Jam žinomų 
priežasčių ir iš Savo gailestingumo 
Dangiškasis Tėvas pasiuntė Šventąją 
Dvasią manęs paruošti. Šie pranešimai 
suteikė man daugiau laiko pabendrauti 
su savo mama, ko nebūčiau padariusi, 
jei būčiau ignoravusi tą ramų tylų balsą.

Iki šių su mamos mirtimi susijusių 
įvykių mano Dangiškojo Tėvo meilė 
man dar niekada nebuvo tokia aki-
vaizdi. Kokie esame palaiminti, kad 
turime Tėvą danguje, kuris taip mus 
myli, kad dovanojo mums ypatingą 
Šventosios Dvasios dovaną. ◼
Ember Činei, Alabamos valst., JAV

Grįžau į savo tėvų 
kambarį ir pasakiau 

mamai, kad prieš eidama 
gulti noriu dar kartą ją 
apkabinti ir pabučiuoti.
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„Vesterlandas išvyko vakar“, – pa-
sakė mano svainė, pasitikdama 

mus tarptautiniame Nadi oro uoste 
Fidžyje.

Mane ta žinia nuliūdino ir nuvylė. 
MV Vesterlandas – tai laivas, kuriuo 
ketinome plaukti aplankyti mano 
vyresnio brolio, gyvenančio Rotu-
mos saloje. Rotuma yra maždaug už 
600 km į šiaurės vakarus nuo Viti 
Levu, didžiausios iš Fidži salų. Jei ne-
spėjote į šį laivą, kito jums greičiausiai 
teks laukti dienas ar net savaites.

Prieš metus buvau atvykęs į Ro-
tumą padėti savo broliui renovuoti 
mūsų senelės namą, bet dėl darbinio 
nesutarimo išvykau. Dabar norėjau 
pasimatyti su juo akis į akį ir pasakyti, 
kad labai gailiuosi.

Kai praeitą savaitę mudu su žmona 
Akata skridome iš Australijos į Fidži, 
dukterėčia pasakė, kad Vesterlandas 
išplauks į Rotuną dieną prieš mums 

IŠMELSTA KELIONĖ Į ROTUMĄ
atvykstant. Nedelsdamas paskambi-
nau į laivo kompaniją ir maldavau, 
kad laivo išvykimą atidėtų porai 
dienų.

„Ne, negalime, net jei norėtume, – 
pasigirdo atsakymas. – Rotumos salos 
taryba pasiruošė sutikimo šventei, ir 
laivas turi išvykti kaip planuota.“

Mano galvoje švystelėjo mintis, 
ir aš nusprendžiau pasninkauti ir 
melstis.

„Brangus Dangiškasis Tėve, – mel-
džiausi, – labai norėčiau spėti į tą 
laivą, plaukiantį į Rotumą. Tikiu, kad 
jie negali atidėti laivo išvykimo dienai 
kitai, bet Tu tai gali. Ar negalėtum, 
išsukti kokį nors laivo varžtą ir sulai-
kyti laivą, kad aš galėčiau į jį įlipti? Aš 
turiu nuvykti į Rotumą ir susitaikyti 
su savo broliu.“

Išgirdę liūdną žinią, nuvykome į 
uostą, esantį kitoje salos pusėje. Ta-
čiau ten sužinojome, kad laive įvyko 

variklio gedimas ir jis dar neišplau-
kęs. Dangiškasis Tėvas atsakė į mano 
maldą! Paaiškėjo, kad teko išmon-
tuoti visą variklį – ne tik vieną varžtą 

– kad būtų pašalintas rimtas tepalo 
nutekėjimas.

Kai po savaitės laivas pagaliau 
išplaukė, jame buvau ir aš. Atvykęs į 
Rotumą, apkabinau savo brolį, atsipra-
šiau, ir mes atkūrėme savo santykius. 
Tai tikrai buvo šventė.

Būsiu amžinai dėkingas už šį nuo-
stabų dvasinį patyrimą ir už sugrąžin-
tąją Jėzaus Kristaus Evangeliją. Liudiju, 
kad stebuklai tebevyksta, kad Dangiš-
kasis Tėvas gyvena ir atsako į nuošir-
džias maldas, kad malda ir pasninkas 
veikia išvien, kad Evangelija yra tikra 
– net ir mažame menkutės Rotumos 
salos kaimelyje. ◼

Džonas K. Muaroras, Naujasis Pietų 
Velsas, Australija
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Kai paskambinau į laivo 
kompaniją ir maldavau, kad laivo 

išvykimą atidėtų porai dienų, jie man 
atsakė, kad atidėti negali.
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Tikro ketinimo svarbą supratau 
būdamas jaunas seminarijos 
studentas. Mūsų mokytojas 

pakvietė mus perskaityti Mormono 
Knygą. Kad galėtų stebėti mūsų pa-
žangą, jis nubraižė lentelę, kurios 
kairėje buvo surašyti mūsų vardai, 
o viršuje – Mormono Knygos knygų 
pavadinimai. Kai tik perskaitydavome 
knygą, ties mūsų vardu jis nupiešdavo 
žvaigždutę.

Iš pradžių nelabai stengiausi skaityti 
ir netrukus pastebėjau, kad vis labiau 
ir labiau atsilieku. Gėdos ir įgimto 
varžymosi dvasios skatinamas ėmiau 
skaityti. Kai tik pelnydavau žvaigž-
dutę, jausdavausi gerai. Kuo daugiau 
žvaigždučių pelnydavau, tuo stipriau 
buvau skatinamas skaityti – per per-
traukas, po mokyklos, kiekvieną laisvą 
minutę.

Tai būtų gražus pasakojimas, jei ga-
lėčiau pasakyti, kad dėl savo pastangų 

baigiau skaityti pirmas klasėje. Bet 
taip neįvyko. Taip pat būtų gerai, jei 
galėčiau pasakyti, kad gavau kai ką 
geresnio nei pirmą vietą, – kad gavau 
liudijimą apie Mormono Knygą. Bet ir 
taip neįvyko. Liudijimo negavau. Ga-
vau žvaigždutes. Gavau žvaigždutes, 
nes skaičiau dėl jų. Moronio žodžiais 
kalbant, būtent tai buvo mano tikrasis 
ketinimas.

Moronis labai aiškiai parašė, kaip 
sužinoti, ar Mormono Knyga yra tikra: 
„Ir norėčiau jus paraginti, kad […] 
paklaustumėte Dievą, Amžinąjį Tėvą, 
Kristaus vardu, argi jie nėra tikri; ir jei 
paklausite nuoširdžiai, su tikru keti-
nimu, tikėdami Kristų, jis apreikš jums 
apie jų tiesą Šventosios Dvasios galia“ 
(Moronio 10:4; kursyvas pridėtas).

Teisingos paskatos
Žvelgdamas atgal galiu pasakyti, 

kad Viešpats pasielgė su manimi 

visiškai teisingai. Kodėl turėjau su-
rasti ką nors kitą, nei tai, ko ieškojau? 
Tikras ketinimas reiškia teisingai elgtis 
iš teisių paskatų. Aš skaičiau teisingą 
knygą iš neteisių paskatų.

Tik po kelerių metų Mormono 
Knygą perskaičiau su tikru ketinimu. 
Dabar, kadangi perskaičiau ją su 

Tikras ketinimas 
reiškia teisingai 
elgtis iš teisių 

paskatų.

GYVENKITE SU  

tikru 
ketinimu

Randalas L. Ridas
Tarnavo antruoju 
patarėju visuotinėje 
Vaikinų preziden-
tūroje nuo 2013 iki 
2015 metų.
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tikru ketinimu, žinau, kad Mormono 
Knyga atlieka savo dievišką paskirtį 
liudyti apie Jėzaus Kristaus gyvenimą 
ir misiją.

Pamoka, kurią išmokau apie tikrą 
ketinimą ir Mormono Knygą, tinka 
visiems mums visose mūsų gyvenimo 
srityse. Per dažnai mes pasyviai laiko-
mės per metų metus susiformavusių 
šablonų ir įpročių – mechaniškai 
vykdome veiksmus, gerai nesusi-
mąstydami, kokios bus tų veiksmų 
pasekmės. Gyvenimas su tikru ke-
tinimu suteikia mūsų gyvenimui 
tikslą ir prasmę ir gali viską iš esmės 
pakeisti. Gyventi su tikru ketinimu 
reiškia suprasti „kodėl“ – savo poel-
gių motyvus. Sokratas sakė: „Neištirto 
gyvenimo neverta gyventi.“ 1 Taigi ap-
svarstykite, kaip leidžiate savo laiką, 
ir dažnai savęs paklauskite „kodėl?“ 
Tai padės jums išsiugdyti gebėjimą 
matyti už akimirkos ribų. Kur kas 
geriau žvelgti į priekį ir klausti savęs: 
„Kodėl tai darau?“, nei žvelgti atgal 
ir apgailestauti: „O kodėl, kodėl tai 
padariau?“

Ką Viešpats nori, kad darytumėte?
Kai buvau vaikinas, nusprendžiau 

nevykti į misiją. Po vienerių metų ko-
ledže ir vienerių metų armijoje turėjau 
gerą darbą vietinėje ligoninėje, kaip 
rentgeno aparatūros technikas. Gyve-
nimas, regis, ėjo sklandžiai, ir misija 
atrodė nebūtina.

Kartą daktaras Džeimsas Pingris, 
ligoninės chirurgas, pakvietė mane 
pietų. Mums besikalbant jis sužinojo, 
kad neketinu tarnauti misijoje ir 
paklausė kodėl. Pasakiau jam, kad 
esu kiek vyresnis ir jau turbūt per 
vėlu. Jis pasakė, kad tai nelabai svari 
priežastis, ir pridūrė, kad jis išvyko 
į misiją užbaigęs medicinos studijas. 
Tada jis paliudijo, kokia svarbi buvo 
jo misija.

Jo liudijimas mane labai paveikė. 
Jis paskatino mane melstis taip, kaip 
niekada iki tol nesimeldžiau – su 
tikru ketinimu. Galėjau sugalvoti 
daug priežasčių nevykti į misiją: bu-
vau drovus. Turėjau mėgstamą darbą. 
Turėjau galimybę gauti stipendiją 
– po misijos tokios galimybės netu-
rėčiau. Svarbiausia, turėjau merginą, 

kuri laukė manęs, kol buvau armijoje, 
ir žinojau, jog dar dvejus metus ji ma-
nęs nelauks! Meldžiau patvirtinimo, 
kad mano priežastys svarios ir kad 
esu teisus.

Savo nusivylimui, negalėjau gauti 
lengvų „taip“ arba „ne“ atsakymų, 
kurių tikėjausi. Tada man atėjo mintis: 
„Ką Viešpats nori, kad padarytum?“ 
Turėjau pripažinti, jog Jis nori, kad 
tarnaučiau misijoje, ir tai tapo apsisp-
rendimo akimirka mano gyvenime. 
Ar noriu daryti tai, ką aš noriu, ar 
ketinu vykdyti Viešpaties valią? Tai 
klausimas, kurį būtų neblogai visiems 
mums dažnai sau užduoti.

Esu dėkingas, kad pasirinkau 
tarnauti misijoje ir buvau paskir-
tas darbuotis Meksikos šiaurinėje 
misijoje.

Gyventi su tikru ketinimu reiškia suprasti „kodėl“ – savo poelgių motyvus. 
Sokratas sakė: „Neištirto gyvenimo neverta gyventi.“
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Amžinos pasekmės
Po trisdešimt penkerių metų mano 

sūnus paskatino mane su juo aplan-
kyti Meksiką. Tikėjausi rasti keletą 
žmonių, kuriuos mokiau. Apsilankėme 
sakramento susirinkime mažame 
miestelyje, kuriame pradėjau savo mi-
siją, bet nepažinau nė vieno žmogaus. 
Po susirinkimo užkalbinome vieną iš 
narių ir paklausėme, ar jis pažįsta ką 
nors iš mano sąraše surašytų žmonių, 
kuriuos mokiau prieš tiek daug metų. 
Mes nesėkmingai peržiūrinėjome są-
rašą, kol atėjome iki paskutinės pavar-
dės: Leonoros Lopez de Enrikez.

„O, taip, – tarė tas žmogus. – Ši 
šeima yra kitoje apylinkėje, bet jie 
lanko bažnyčią šiame pastate. Ki-
tas susirinkimas bus jų sakramento 
susirinkimas.“

Mums neteko ilgai laukti, kol į 
pastatą įėjo Leonora. Nors dabar jai 
buvo virš 70, iš karto ją pažinau, o ji 
pažino mane. Apsikabinome ir ilgai 
taip stovėjome ašarodami.

„Mes 35 metus meldėmės, kad su-
grįžtum ir mes galėtume padėkoti tau 
už tai, kad atnešei Evangeliją į mūsų 
šeimą“, – tarė ji.

Įėjus kitiems šeimos nariams, mes 
apsikabinome ir ašarojome. Netrukus 
sužinojome, kad šios apylinkės vysku-
pas yra vienas iš Leonoros sūnų, chore 
giedojo jos anūkė, pianistas buvo jos 
anūkas, kaip ir keletas kitų Aarono 
kunigystę turinčių vaikinų. Viena 

jos dukterų buvo ištekėjusi už kuolo 
prezidento patarėjo, o kita dukra – už 
gretimos apylinkės vyskupo. Dau-
guma Leonoros vaikų buvo atitarnavę 
misijas, o dabar misijose atitarnavo ir 
anūkai.

Supratome, kad Leonora buvo kur 
kas geresnė misionierė nei aš. Dabar 
jos vaikai su dėkingumu prisimena jos 
nepailstamas pastangas mokyti juos 
Evangelijos. Ji juos mokė, kad nežy-
mūs sprendimai per laiką virsta visa-
verčiu, teisiu ir laimingu gyvenimu, o 
jie mokė to kitus. Visi sakė, kad dėl 
šios nuostabios šeimos į Bažnyčią 
atėjo virš 500 žmonių.

Ir visa tai prasidėjo nuo pokalbio 
prie pietų stalo. Dažnai pagalvoju, 
kad jei daktarui Pingriui būtų labiau 
rūpėjusi karjera ar pasaulio siekiai, jis 
gal niekada nebūtų paklausęs, kodėl 
aš netarnavau misijoje. Bet jam rūpėjo 
kiti ir Viešpaties darbo pažanga. Jis pa-
sėjo sėklą, kuri užaugo, atnešė vaisių 
ir toliau eksponentiškai dauginasi (žr. 
Morkaus 4:20). Mano misija pamokė 
mane apie amžinas vieno sprendimo 
vykdyti Viešpaties valią pasekmes.

Atminkite savo amžinąjį tikslą
Dažnai pažvelgdavau atgal ir pagal-

vodavau, kodėl man buvo taip sunku 
apsispręsti vykti į misiją. Buvo sunku, 
nes leidausi blaškomas; pamečiau iš 
akių amžinąjį tikslą – tikrą ketinimą, 
dėl kurio esame čia.

Mano norai ir valia nebuvo sude-
rinti su Viešpaties valia; antraip apsi-
spręsti būtų buvę lengviau. O kodėl 
jie nebuvo suderinti? Sekmadieniais 
eidavau į bažnyčią ir priimdavau 
sakramentą, bet nesusitelkdavau į jo 
prasmę. Meldžiausi, bet dažniausiai  
tik mechaniškai. Skaičiau Raštus, bet 
tik atsitiktinai ir be tikro ketinimo.

Raginu jus gyventi sąmoningą ir 
tikslingą gyvenimą – net jei to anks-
čiau nedarėte nuolat. Nenustokite 
ryžto dėl minčių, ką jau padarėte ar 
ko nepadarėte. Leiskite Gelbėtojui 
švariai ištrinti klaidas. Atminkite, ką 
Jis pasakė: „Kiekvieną kartą, kai tik 
jie su tikru ketinimu atgailaudavo 
ir siekdavo atleidimo, jiems būdavo 
atleidžiama“ (Moronio 6:8; kursyvas 
pridėtas).

Pradėkite dabar. Gyvenkite moty-
vuotą gyvenimą, suprasdami, kodėl 
darote tai, ką darote, ir kur tai jus 
nuves. Kai tai darysite, pastebėsite, 
kad į svarbiausią visų savo poelgių 
„kodėl“ galite atsakyti: todėl, kad 
suvokiu tobulą Viešpaties meilę man 
ir myliu Jį. Linkiu rasti didį džiaugsmą 
ieškant tobulumo, suvokiant ir 
vykdant Jo valią. ◼
Iš pasaulinės dvasinės valandėlės jauniems suau-
gusiesiems „Gyvenkite prasmingai: tikro ketinimo 
svarba“, transliuotos iš Brigamo Jango Universiteto 
Aidaho skyriaus 2015 sausio 11 d. Visą pasisa-
kymą anglų kalba galite rasti devotionals. lds. org.

IŠNAŠA
 1. Socrates in Plato, Apology (2001), 55.
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Nisanka (Niš) Mutu Madeliž

2007 metais iš Šri Lankos at-
vykęs mokytis į Armė-

niją, sutikau misionierius, o po metų 
pasikrikštijau. Vos pasikrikštijęs, ėmiau 
trokšti tarnauti nuolatinėje misijoje. 
Bet negalėjau, nes man buvo daugiau 
nei 25 metai; tačiau misijos prezi-
dentas pašaukė mane tarnauti mini-
misijoje. Į mano pareigas įėjo darbas 
su kitais vyresniaisiais ir Evangelijos 
skelbimas. Man tai labai patiko.

Drąsos išbandymas
Tuo metu man trūko pinigų. Žlugo 

mano tėvo verslas, tad jis nebeįstengė 
man atsiųsti pinigų. Man jų teliko tik 
maistui kelioms dienoms. Universite-
tas buvo netoli mano gyvenamosios 
vietos, tačiau misijos ofisas buvo už 
pusvalandžio kelio autobusu. Kelionė 
ten ir atgal man kainavo 200 dramų 
(apie 40 euro centų).

Tačiau vis tiek norėjau išaukštinti 
savo misionierišką tarnystę. Kai man 
paskambinęs vyresnysis paprašė 

prisidėti prie jo lankant kelis narius ir 
susitikti centriniame skyriuje, esančiame 
virš 40 minučių kelio autobusu nuo 
manęs, aš sutikau, nors man buvo likę 
pinigų tik kepalėliui duonos. Į Centro 
bažnyčios skyrių ėjau pėsčiomis. Buvo 
karšta vasaros diena, tad pakeliui turė-
jau pailsėti ir atsigerti vandens. Daugiau 
nei po dviejų valandų aš pagaliau atpė-
dinau. Dviejų valandų kelionėje atgal 
savo paskutinį skatiką išleidau duonai.

Dar didesnis išbandymas
Vos atvykęs namo, sulaukiau 

skambučio iš to paties vyresniojo. Jis 
kalbėjo: „Nišai, atsiprašau, kad vėl tau 
skambinu, tačiau susirgo viena narė. 
Ar galėtumei atvykti ir pabūti mano 
porininku, kol jai suteiksiu palaimi-
nimą?“ Norėjau jam pasakyti, kad labai 
pavargau keturias valandas vaikščio-
damas kaitroje, tačiau širdis neleido. 
Mano tikėjimas teikė man stiprybės ir 
drąsos, tad sutikau prie jo prisijungti.

Tuo pat metu įėjo mano kambario 
draugas. Pasiteiravau jo, ar galėčiau 

pasiskolinti šiek tiek pinigų kelionei 
iki misijos ofiso. Jis pasakė, kad jam 
pačiam pinigų užteks tik maistui iki 
mėnesio pabaigos, tad jis negalėjo 
man nė kiek paskolinti.

Staiga mano žvilgsnis nukrypo į 
neseniai nusipirktą ir ant stalo gulėjusį 
šviežios duonos kepalėlį – tai buvo vi-
sas mano maistas. Paėmiau jį ir tariau: 
„Aš jį nusipirkau, nenori jo paimti už 
100 dramų?“ Jis nusišypsojo ir sutiko. 
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Eidamas namo 
nesijaučiau pavargęs. 
Tegalvojau tik apie  

tos senolės  
šypseną.

Tikėjimas, tarnavimas  
ir kepalėlis duonos
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Paėmęs pinigus, autobusu nuvažiavau 
į misijos ofisą.

Mes aplankėme tą Bažnyčios narę, 
seną prie lovos prikaustytą moterį. Ji 
vos galėjo atsimerkti ir pažiūrėti į mus, 
tačiau nusišypsojo man. Ji kalbėjo konk-
rečiai man, pasakodama prisiminimus iš 
ankstesnio savo gyvenimo. Ji buvo labai 
laiminga, kad apsilankėme jos namuose. 
Kartu su vyresniuoju mes suteikėme jai 
palaiminimą. Ji vėl mums nusišypsojo, 
ir jos veide pamačiau šviesą. Jos dukra 
mums užsiminė, kad per mūsų apsilan-
kymą jos mama nusišypsojo pirmą kartą 
po daugelio mėnesių.

Ir vėl namo keliavau dvi valandas, 
tačiau šį kartą nesijaučiau pavargęs. 
Tegalvojau tik apie tos senolės šyp-
seną ir mūsų pokalbį. Jaučiau, jog 

Dangiškasis Tėvas norėjo, kad ją aplan-
kyčiau; galbūt būtent to jai ir reikėjo, 
kad paskutinėmis savo dienomis pasi-
justų laimingesnė. Pajutau didelį dėkin-
gumą už galimybę apsilankyti pas ją. 
Dangiškojo Tėvo paprašiau palaiminti 
tą moterį. Taip pat Jo paprašiau, kad 
palaimintų mane kasdieniu maistu šiuo 
man finansiškai sunkiu metu.

Palaimos iš aukštybių
Dievas manęs neapleido. Tą mėnesį 

kambario draugas su manimi dalinosi 
savo maistu. Nors kišenėje neturėjau 
nė skatiko, nė karto nenuėjau gulti 
alkanas. Kiekvieną dieną pėsčiomis 
vaikščiojau į misijos ofisą ir niekada 
nesijaučiau pavargęs. Toks pasiaukoji-
mas darė mane laimingą.

Tą mėnesį buvau dažnai kviečia-
mas pietų ir vakarienės. Vieną dieną 
mudviem su kambario draugu baigėsi 
maistas. Pusryčiams beliko mažytis 
duonos kepalėlis. Tą vakarą buvome 
labai alkani. Mums einant gatve pas 
draugą pasiskolinti pinigų, sustojo 
automobilis su dviem vietiniais ar-
mėnais. Vyrai paklausė, iš kur mes 
esame. Mums atsakius, kad esame iš 
Šri Lankos, jie pasikvietė mus į savo 
namus vakarienės. Jiems labai patiko 
klausytis apie Šri Lanką, ir visi smagiai 
praleidome laiką.

Myliu Dangiškąjį Tėvą ir visas Jo 
man nuolat duodamas palaimas. Jis 
visuomet pasiruošęs man padėti, ir kas-
dien jaučiu Jo mylintį rūpinimąsi. ◼
Autorius gyvena Armėnijoje.
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Visi turime išmokti deramai reaguoti  
į seksualinio turinio medžiagą.

Vyresnysis  
Dalinas H. Ouksas
Iš Dvylikos Apaštalų 
Kvorumo

IŠSIVADAVIMAS IŠ  

PORNOGRAFIJOS  
SPĄSTŲ

Prieš dešimtmetį visuotinėje konferencijoje kalbėjau pornografijos tema. Prita-
riau kitiems vadovams, kurie įspėjo apie sukrečiančias dvasines pornografijos 
pasekmes. Aš sakiau, kad pernelyg daug vyrų ir berniukų susižaloja tuo, ką 

aš vadinu „neteisėtus lytinius santykius reklamuojančia literatūra“.1 Bet kokios por-
nografijos vartojimas yra blogis – tai griauna dvasinį jautrumą, silpnina gebėjimą 
naudoti kunigystės galią ir žlugdo brangius santykius.

Dabar, po 10 metų, esu dėkingas, kad daugelis, klausydami ir vadovaudamiesi 
pranašo įspėjimais, nesusitepė pornografija ir išliko švarūs. Taip pat esu dėkin-
gas, kad daugelis paklausė pranašo kvietimo nusigręžti nuo pornografijos, gydyti 
sudaužytas širdis bei santykius ir toliau eiti mokinystės keliu. Bet esu dar labiau 
susirūpinęs, kad kai kurie iš mūsų ir toliau tampa pornografijos aukomis, ypač 
vaikinai ir net vis daugiau merginų.

Pornografijos problema labiausiai auga dėl to, kad šiandieniniame pasaulyje 
seksualinio turinio žodžių ir vaizdų yra visur – filmuose, televizijos programose, 
socialinėje žiniasklaidoje, tekstinėse žinutėse, telefonų programose, plakatuose, 
knygose, muzikoje ir kasdieniuose pokalbiuose. Todėl visi mes nuolat neišvengia-
mai susiduriame su seksualine informacija.
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Nuolankus 
atsigręžimas į 
Viešpatį skatina 
žmogų priimti tam 
tikras tiesas, kurios, 
jas pilnai supratus, 
teikia stiprybės ir 
panaikina gėdą.
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I. Įsitraukimo lygiai
Kad galėtume įveikti šį augantį blogį, norėčiau išskirti 

kelis įsitraukimo į pornografiją lygius ir patarti, ką turėtume 
daryti kiekvieno iš jų atveju.

Ankstesniais laikais ir aplinkybėmis mūsų patarimai dėl 
pornografijos iš esmės buvo skirti padėti žmonėms išvengti 
pirminio kontakto arba išsivaduoti iš priklausomybės. Nors 
šios pastangos tebėra svarbios, ankstesnė patirtis ir dabarti-
nės aplinkybės parodė, kad patarimus reikia skirti priklau-
somai nuo pornografijos vartojimo 
lygio, galinčio būti tarp vengimo ir 
priklausomybės kraštutinumų. Nau-
dinga panagrinėti keturis įsitraukimo 
į pornografiją lygius: 1) netyčinis 
susidūrimas, 2) atsitiktinis vartojimas, 
3) intensyvus vartojimas, 4) nekontro-
liuojamas vartojimas (priklausomybė).

1. Netyčinis susidūrimas Manau, 
kad visi esame netyčia susidūrę 
su pornografija. Čia nėra nuodė-
mės, jei tuoj pat nusigręžiame ir nesidomime. Tai tarsi 
klaida, dėl kurios reikia pasitaisyti, o ne atgailauti.2

2. Atsitiktinis vartojimas Šiuo atveju pornografija gali 
būti vartojama retkarčiais ar net dažnai, bet visada 
sąmoningai, ir čia glūdi jos blogis.

Pornografija kursto ir įaudrina galingus seksualinius 
jausmus. Šiuos jausmus Kūrėjas davė mums Jo išmintin-
giems tikslams, bet taip pat Jis davė įsakymus, lei-
džiančius reikšti juos tik tarp susituokusių vyro ir moters. 
Pornografija žemina deramą seksualinių jausmų reiškimą 
ir skatina juos išreikšti už santuokos ribų. Tie, kas vartoja 
pornografiją, žaidžia su tokiomis galingomis jėgomis, ku-
rios gali sukurti gyvybę arba ją sunaikinti. Nedarykite to!

Sąmoningas pornografijos vartojimas, kad ir koks 
atsitiktinis ar retas, pavojingas tuo, kad visada skatina 

vartoti dažniau, o tai neišvengiamai skatina seksuali-
nius jausmus ir veiksmus. Mokslininkai nustatė, kad 
nuo seksualinių vaizdų smegenyse gaminasi chemi-
nės medžiagos, pamaloninančios mūsų seksualinius 
jausmus, kas, savo ruožtu, skatina skirti daugiau 
dėmesio seksualiniam elgesiui.3 Bet koks amoralus 
seksualinis elgesys sukelia gėdos jausmus, kurie ilgai-
niui gali įsitvirtinti žmoguje.

3. Intensyvus vartojimas Dėl dažno sąmoningo por-
nografijos vartojimo ji gali tapti įpro-
čiu, „elgesio šablonu, kuris ilgainiui 
tampa beveik nevalingas“4. Tokį 
įprotį turintiems žmonėms reikia 
vis daugiau stimuliatorių tam pa-
čiam poveikiui pasiekti, kad pajustų 
pasitenkinimą.

4. Neįveikiamas vartojimas (pri-
klausomybė) Žmogaus elgesys yra 
priklausomybę sukeliantis, kai jis 
formuoja „maniją“ (medicininis ter-
minas taikomas kalbant apie neįvei-

kiamą potraukį narkotikams, alkoholiui, azartiniams 
žaidimams ir t. t.) – „nenugalimą potraukį“, kuris 
„tampa svarbesnis beveik už visa kita gyvenime“5.

II. Kodėl svarbu suprasti šiuos lygius
Supratę šiuos skirtingus lygius, mes taip pat suprantame, 

kad ne kiekvienas, kuris sąmoningai vartoja pornografiją, 
yra nuo jos priklausomas. Iš tikrųjų daugelis pornografijos 
varginamų jaunuolių ir merginų nėra nuo jos priklausomi. 
Tai labai svarbu suprasti – ne tik norintiems padėti tėvams, 
sutuoktiniams ir vadovams, bet ir tiems, kuriuos vargina ši 
problema. Štai kodėl.

Pirma, kuo giliau žmogus įsitraukęs – nuo netyči-
nio susidūrimo, atsitiktinio ar dažno sąmoningo varto-
jimo iki intensyvaus vartojimo ir neįveikiamo vartojimo 

Per Jėzaus Kristaus 
malonę visi gali gauti 

atleidimą ir galią keistis.
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Galiausiai svarbu net dažno ar įpročiu virtusio por-
nografijos vartojimo nevadinti priklausomybe, nes tai 
netiksliai nusakys padėtį ar reikalingą atgailą ir gydymą. 
Geresnis asmens padėties supratimas taip pat leis geriau 
suprasti, kokių veiksmų reikia imtis norint išsivaduoti.

III. Kaip išvengti pornografijos
Dabar pasvarstykime, kaip žmonės gali išvengti por-

nografijos spąstų ir išsivaduoti iš jų. Tai bus naudinga ne 
tik tiems, kurie stengiasi liautis vartoti pornografiją, bet 
ir jiems padedantiems tėvams, ir vadovams. Žmonėms 
geriau seksis tiek išvengti pornografijos, tiek išsivaduoti 
iš jos, jeigu jie šias temas aptars su tėvais ir vadovais.6

Nepriklausomai nuo sąmoningo pornografijos žiū-
rėjimo lygio, kelias į išsivadavimą, tyrumą ir atgailą yra 
paremtas ir reikalauja tų pačių pagrindinių principų: 
nuolankumo, mokinystės, įsipareigojimo vykdyti asme-
ninį pokyčių planą, atsakingumo ir paramos bei tikėjimo 
iki galo.

(priklausomybės) – tuo sunkiau išsivaduoti. Jei elgesys 
neteisingai laikomas priklausomybe, vartotojas gali manyti, 
kad jis prarado valios laisvę ir galimybę problemą įveikti. 
Tai gali silpninti ryžtą išsivaduoti ir atgailauti. Kita vertus, 
aiškus problemos gylio suvokimas – kad ji nėra tokia 
įsišaknijusi ar pasiekusi paskutinę stadiją, kaip baimintasi, 
– gali suteikti vilties ir daugiau galios pasinaudoti valios 
laisve liautis ir atgailauti.

Antra, kaip ir kiekvienas nuodėmingas elgesys, sąmo-
ningas pornografijos vartojimas nuveja Šventąją Dvasią. 
Kai kurie tai patyrusieji pajus įkvėpimą atgailauti. Tačiau 
kiti gali gėdytis ir stengtis nuslėpti savo kaltę apgaudi-
nėdami. Jie taip pat gali imti jausti gėdą ir dėl to savęs 
nekęsti. Jei tai atsitiktų, vartotojai gali imti tikėti vienu 
didžiausių Šėtono melų: jog tai, ką jie padarė, ar tebedaro, 
daro juos blogais žmonėmis, nevertais Gelbėtojo malo-
nės ir neturinčiais galimybės atgailauti. Tai paprasčiausiai 
netiesa. Mes niekada nesame per toli nuo Gelbėtojo ir Jo 
Apmokėjimo.

Veikdamas pagal šias tiesas, 
žmogus taip pat turi iš naujo 
įsipareigoti, kad gyvens kaip 
Viešpaties Jėzaus Kristaus 
mokinys ir darys tai, kas 
taurina ir stiprina prieš 
būsimas pagundas.
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A. Nuolankumas
Kad tikrai įveiktų pornografijos vartojimą ir 

su tuo susijusį elgesį, žmonės turi ugdyti nuo-
lankumą (žr. Etero 12:27). Nuolankus atsigręži-
mas į Viešpatį skatina žmogų priimti tam tikras 
tiesas, kurios, jas pilnai supratus, teikia stiprybės 
ir panaikina gėdą. Štai kai kurios iš šių tiesų:

•  Kiekvienas esame mylimas mylinčio 
Dangiškojo Tėvo vaikas.

•  Mūsų Gelbėtojas Jėzus Kristus myli ir pažįsta kiek-
vieną iš mūsų asmeniškai.

•  Mūsų Gelbėtojo Apmokėjimas skirtas visiems Dievo 
vaikams.

•  Per Jėzaus Kristaus malonę visi gali gauti atleidimą 
ir galią pasikeisti.

•  Kiekvienas iš mūsų turime neįkainojamą valios laisvės 
dovaną, leidžiančią mums naudotis Apmokėjimo galia 
ir stiprybe.

•  Pornografijos varginami žmonės gali semtis vilties 
iš fakto, kad kiti nugalėjo šioje kovoje.

•  Pornografija yra blogis, bet žmogus netampa blogas 
dėl to, kad įsitraukė į ją.

•  Kiekvienas gali išsivaduoti iš pornografijos spąstų 
ir visiškai pasveikti, bet tai įmanoma tik naudojantis 
Apmokėjimo galia.

•  Tikra atgaila dėl pornografijos reikalauja daugiau, 
nei vien liautis ją vartoti. Tokia atgaila reikalauja  
širdies permainos per Kristaus Apmokėjimą.

Priėmęs šias tiesas, žmogus dvasiškai pasiruošia veikti 
pagal jas, o tai atveria galimybes gauti Viešpaties pa-
galbą įvykdyti pokyčius, reikalingus norint atgailauti ir 
išsivaduoti.
B. Mokinystė

Veikdamas pagal šias tiesas, žmogus taip pat turi iš naujo 
įsipareigoti, kad gyvens kaip Viešpaties Jėzaus Kristaus 

mokinys ir darys tai, kas taurina ir stiprina prieš būsimas 
pagundas. Tai reiškia įsipareigojimą gyventi, kaip dera 
tikinčiajam: kasdien prasmingai melstis ir studijuoti Raš-
tus, lankyti bažnyčios susirinkimus, tarnauti, pasninkauti 
ir (kai leidžia vyskupas) priimti sakramentą bei garbinti 
šventykloje.
C. Įsipareigojimas vykdyti asmeninį planą

Nuolankūs Jėzaus Kristaus mokiniai gaus jautrumą 
atpažinti gilius jausmus, socialines situacijas ir fizines aplin-
kybes, sukeliančias pagundą žiūrėti pornografiją. Ištyrę tas 
priežastis, jie sudarys asmeninį išsivadavimo planą, kuris 
padės jiems:

•  Atpažinti pagundų priežastis ir geidulius, vos jiems 
pasireiškus.

•  Numatyti konkrečius veiksmus, kurie padės pabėgti 
nuo pagundos.

•  Nukreipti mintis ir energiją į Viešpatį.
•  Surašyti kasdienius konkrečius veiksmus, stiprinan-

čius jų įsipareigojimą gyventi teisiai.

Sudarinėdami asmeninį planą žmonės turėtų naudotis 
puikiomis Bažnyčios išleistomis priemonėmis. Pavyzdžiui, 
Bažnyčios tinklalapyje OvercomingPornography. org (Kaip 
įveikti pornografiją) yra medžiagos tiek norintiems išsiva-
duoti, tiek jiems padedantiems šeimos nariams ir kunigijos 
vadovams. Be to, visiems nariams, varginamiems bet ko-
kios priklausomybės, yra prieinama Bažnyčios išsivadavimo 

Priklausomai 
nuo problemos 
gylio, gali 
reikėti patikimo 
patyrusio asmens 
ar profesionalaus 
konsultanto 
pagalbos.
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iš priklausomybės programa (Church’s Addiction Recovery 
Program), kuri padės ir jų šeimos nariams.
D. Atskaitomybė ir pagalba

Nuolankūs Jėzaus Kristaus pasekėjai, kurie pripažįsta, 
kad jiems reikia Gelbėtojo, taip pat ieškos savo vyskupo, 
kurį Viešpats pašaukė tarnauti jų kunigijos vadovu ir ku-
ris turi jų atgailai būtinus raktus, pagalbos. Vyskupui ga-
vus įkvėpimą ir norinčiam išsivaduoti asmeniui sutikus, 
vyskupas gali pašaukti dar ką nors padėti tam asmeniui. 
Kad ir kokios būtų aplinkybės, tinka 
šis prezidento Gordono B. Hinklio 
(1910–2008) patarimas:

„Iš sielos gelmių melskite Viešpa-
ties, kad Jis pašalintų šį jus pavergusį 
įprotį. Turėkite drąsos siekti meilin-
gos savo vyskupo pagalbos, o, jei 
reikia, ir rūpestingų profesionalų 
konsultavimo.“ 7

Priklausomai nuo problemos gylio, 
norintys išsivaduoti asmenys gali pra-
šyti patikimo patyrusio asmens ar pro-
fesionalaus konsultanto, į kuriuos jie galėtų bet kada kreiptis, 
kad būtų sustiprinti silpnumo akimirką, ir kurie galėtų laikyti 
juos pačius atsakingus už savo plano vykdymą, pagalbos.
E. Tikėjimas iki galo

Asmenys, kurie atgailavo ir su Dievo palaiminimu 
įveikė troškimą vartoti pornografiją, turi išlikti budrūs, nes 
priešininkas ir toliau stengsis pasinaudoti jų žmogiškomis 
silpnybėmis. Netyčinis susidūrimas gali įvykti nepaisant 
visų pastangų to išvengti. Visą savo gyvenimą žmonės turi 
mokytis kontroliuoti Dievo duotus seksualinius jausmus ir 
visada stengtis būti švarūs.

IV. Atjauskime visus
Dabar žodis apie tai, kaip elgtis su tais, kurie pateko į 

pornografijos spąstus. Visiems mums reikia Jėzaus Kristaus 

Apmokėjimo. Pornografijos varginamiems žmonėms, tai-
kantiems išsivadavimo principus ir žingsnius, reikia mūsų 
atjautos ir meilės. Prašome jų nesmerkti. Jie nėra blogi ar 
beviltiški. Jie yra mūsų Dangiškojo Tėvo sūnūs ir dukros. 
Per deramą ir visišką atgailą jie gali tapti švarūs, tyri ir verti 
visų sandorų bei Dievo pažadėtų šventyklos palaimų.

Raginu vaikinus ir merginas, atėjus santuokos metui, 
atidžiai rinktis partnerį – amžiną bendražygį, kuris būtų 
švarus ir tyras priešais Viešpatį ir vertas įžengti į šventyklą. 

Deramai atgailavę asmenys yra verti šių 
palaimų.

V. Pabaiga
Per gyvenimą visi susidursime su 

seksualinio turinio medžiaga. Tačiau 
mūsų mylimo Gelbėtojo vedami, 
įskaitant sakramento sandorų patiki-
nimą, kad Jo Dvasia visada gali būti 
su mumis (žr. DS 20:77), visada galime 
į tai reaguoti tinkamai. Liudiju, jog 
būtent tai turime daryti, kad patirtume 

palaiminimus To, kurį garbiname. Tai darydami gausime 
daugiau Gelbėtojo ramybės ir išliksime kelyje, vedančiame 
į amžinąją mūsų išaukštinimo lemtį. ◼
IŠNAŠOS
 1. Žr. Dalinas H. Ouksas, „Pornografija“, 2005 m. balandžio visuotinės 

konferencijos medžiaga.
 2. Žr. Dallin H. Oaks, “Sins and Mistakes,” Ensign, Oct. 1996, 62–67.
 3. Žr. Donald L. Hilton Jr., M.D., “Pornography Addiction—a Supranormal 

Stimulus Considered in the Context of Neuroplasticity,” Socioaffective 
Neuroscience and Psychology, vol. 3 (2013), socioaffectiveneurosci 
psychol.net/index.php/snp/article/view/20767; taip pat žr. “Porn  
Changes the Brain,” fightthenewdrug.org.

 4. Webster’s Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language 
(1989), “habit.”

 5. American College of Physicians Complete Home Medical Guide (1999), 
564.

 6. Be to, jauni žmonės ir jų gimdytojai turi nuoširdžiai, bet deramai 
kalbėti apie žmonių dauginimąsi. Jaunuoliai, kurie apie seksualumą 
išgirsta iš savo draugų, o ne iš savo gimdytojų, greičiausiai informacijos 
apie tai ieškos pornografiniuose šaltiniuose.

 7. Gordonas B. Hinklis, „Tragiškas blogis aplink mus“, 2004 m. spalio 
visuotinės konferencijos medžiaga.

Kiekvienas turime 
neįkainojamą valios 

laisvės dovaną, 
leidžiančią mums 

naudotis apmokėjimo 
galia ir stiprybe.
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Ar jums yra kas nors sakęs, 
kad tai, ką jūs padarėte ar 
pasakėte, yra būtent tai, ko 

jiems reikėjo? Kartais tai nutinka dėl 
to, kad Dangiškasis Tėvas siuntė 
jus tinkamu metu padėti. Jūs bu-
vote darnoje su Dvasia, tad galėjote 
suprasti jos kuždesius nuo Dangiš-
kojo Tėvo. Būkite verti ir pasiryžę 
padėti – niekada nežinote, kada 
Jam reikės, kad pabūtumėte kaž-
kieno angelu.

Štai du pasakojimai apie žmones, 
kurie padarė būtent taip:

PARKAVIMO  
BILIETAS
Fatima Roka Gutjerez

Kartą su draugėmis iš Bažnyčios 
nuvykome į kiną. Įėjusios į 

prekybos centrą gavome parkavimo 
bilietą. Filmui pasibaigus supra-
tome, kad jį pametėme. Iš pradžių 

manėme, kad tiesiog susimokėsime 
už bilietą; tačiau nei viena iš mūsų 
neturėjome baudai reikalingų 180 
pesų.

Jei nesusimokėsime už parka-
vimą, tai automobilį teks palikti 
prekybos centre; paskui jis bus 
nutemptas, ir visa tai kainuos dar 
brangiau. Drauges apėmė neviltis, 
ypač automobilio vairuotoją, nes 
automobilis priklausė jos tėvui. Aš 
šiek tiek atsitraukiau nuo jų ir su-
kalbėjau maldą. Visu savo tikėjimu 
ir nuolankumu paprašiau Dangiš-
kojo Tėvo padėti mums išspręsti šią 
problemą ir saugiai sugrįžti namo. 
Niekada nepamiršiu to, kas nutiko 
nuo mano maldos praėjus vos ke-
lioms sekundėms.

Man beeinant prie automobilio 
kažkas už manęs ėmė kviesti mane 

vardu. Tai buvo Franciskas, draugas 
iš vidurinės mokyklos. Jis paklausė, 
ką veikiu, ir aš papasakojau, kas 
nutiko. Visai nesivaržydamas jis 
išsitraukė piniginę ir davė man 
pakankamai pinigų susimokėti už 
pamestą bilietą. Šis gerumo poelgis 
buvo greitas atsakas į mano maldą 
Dangiškajam Tėvui.

Galbūt Franciskas niekada nesu-
pras, kiek daug jis padėjo, tačiau ži-
nau, kad visą likusį savo gyvenimą 
būsiu už tai giliai dėkinga.

Kartais Dangiškasis Tėvas į 
mūsų maldas atsako labai netikėtai, 
tačiau atsitiktinumų nebūna. Mūsų 
Dangiškasis Tėvas ir Jėzus Kristus 
pažįsta mus tobulai ir nejučia veda 
mus pirmyn.

Žinau, kad jei gyvensime 
teisiai, tai galėsime mėgautis 

TINKAMOJE VIETOJE  
TINKAMU LAIKU

SEKMADIENINĖS 

PAMOKOS

Šio mėnesio temos:

Tapti panašesniam  

į Kristų

Fátima!
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visus išbandymus ir rūpesčius. Jis 
išgelbėjo mane iš dvasinio kalėjimo 
ir vergijos, net pačios mirties. Jis yra 
mano Gelbėtojas. ◼
Autorius gyvena Taičunge, Taivane.

nesuskaičiuojamomis palaimomis, 
kurias tik Dangiškasis Tėvas gali 
mums duoti, įskaitant Savo pažadą 
mums, kad jeigu mes tai darysime, 
būsime iškelti paskutiniąją dieną 
(žr. Almos 37:37). ◼
Autorė gyvena Žemutinėje Kalifornijoje, 
Meksikoje

JI PASKAMBINO 
PAČIU LAIKU
Čen Čing Čuanas

Augdamas netikėjau Dievo 
egzistavimu. Mano gyveni-

mas buvo kupinas sumaišties, o 
tamsiausiomis dienomis apimdavo 
tokia didelė depresija, kad norėda-
vau užbaigti savo gyvenimą. Kaip 
tik tada į mano duris pasibeldė 
misionieriai. Evangelija buvo būtent 
tai, ko man reikėjo; mane ji traukė 
lyg magnetas.

Kai prisijungiau prie Bažnyčios, 
mano išbandymai nesiliovė, bet 
dabar galėjau stipriau priešintis 

Priešininko įtakai. Pirmą kartą 
pajutau, ką reiškia laimė.

Tačiau depresija nenorėjo leng-
vai manęs paleisti. Vienu metu no-
rėjau vėl pasiduoti. Bet tada man 
paskambino sesuo Ting, vyskupo 
žmona. Ji prasitarė pajutusi, kad 
turinti man paskambinti. Ji pasitei-
ravo, kaip man sekasi. Išliejau jai 
savo sielą. Man ji buvo tarsi Dievo 
pasiųstas angelas.

Tas nutikimas suteikė man jėgų. 
Mano tikėjimas sustiprėjo. Pajutau 
galintis įveikti mirtį. Pasijutau išva-
duotas, kaip rašoma Almos 36:2–3:

„Jie buvo vergijoje, ir niekas, 
išskyrus […] Dievą, negalėjo jų 
išvaduoti. […]

Kiekvienas, kuris savo viltis 
sudės į Dievą, bus remiamas savo 
išmėginimuose ir savo varguose, ir 
savo suspaudimuose ir bus iškeltas 
paskutiniąją dieną.“

Aš vis dar patiriu išbandymų, 
tačiau manęs jie taip lengvai nebe-
nugalės. Dievas padėjo man įveikti BR
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DIEVAS RŪPINASI MUMIS
„Dievas tikrai pastebi mus ir mus 
sergi. Bet dažniausiai Jis patenkina 
mūsų poreikius per kitus žmones. 
Todėl labai svarbu, kad karalystėje 
tarnautume vieni kitiems.“
President Spencer W. Kimball (1895–1985), 
Teachings of Presidents of the Church:  
Spencer W. Kimball (2006), 82.
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Ką reiškia būti sukurtam pagal Dievo paveikslą?

E I L U T Ė  P O  E I L U T Ė S

DIEVO PAVEIKSLAS
„Aukštesnės už savo 

paties galios pripažini-
mas nė kiek nežemina; 
greičiau išaukština. Jei 

tik suvoksime, kad esame sukurti 
pagal Dievo paveikslą, mums Jis ne-
beatrodys sunkiai pasiekiamas. […] Šis 
tikėjimu įgytas pažinimas suteiks gilią 
vidinę ramybę.“
President Thomas S. Monson, “The Lighthouse of 
the Lord,” Ensign, Nov. 1990, 95–96.

PADARYKIME
Šio veiksmažodžio daugiskaita 

rodo, kad Dievas į kažką kreipiasi. 
Džozefas Smitas mokė: „Pradžioje 
Dievų galva sušaukė Dievų tarybą; jie 
susirinko ir suplanavo sukurti pasaulį 
ir apgyvendinti jį“ (History of the 
Church, 6:308). Šioje taryboje buvo 
Viešpats Jėzus Kristus ir kiti (žr. Mozės 
2:26–27; Abraomo 4:26–27).

PAGAL MŪSŲ PAVEIKSLĄ
„Kadaise ir pats Dievas buvo toks, 

kaip mes dabar, ir yra išaukštintas 
žmogus, ir sėdi soste danguose! Tai 

didi paslaptis. Jei šiandien uždanga 
būtų perplėšta, ir […] Jį pamatytumėte, 
matytumėte Jį žmogaus pavidalo – 
visu kuo panašų į žmogų.“
Bažnyčios prezidentų mokymai. Džozefas Smitas 
(2010), p. 40.

„Žmogus yra Dievo vaikas, sutver-
tas pagal Dievo paveikslą ir apdova-
notas dieviškomis savybėmis; ir kaip 
žemiško tėvo ir žemiškos motinos 
kūdikis atėjus laikui gali tapti žmo-
gumi, lygiai taip neišsivystęs celestiali-
nių tėvų palikuonis per šimtmečius ir 
tūkstantmečius gali išsivystyti į Dievą.“
The First Presidency, “The Origin of Man,”  
Improvement Era, Nov. 1909, 81; Ensign,  
Feb. 2002, 30.

VALDOS
„Žemė ir visi jos ištekliai turėtų 

būti atsakingai naudojami žmonijai 
išlaikyti. Tačiau visi žmonės yra šios 
žemės ir jos turtų prievaizdai – ne 
savininkai – ir turės atsakyti priešais 
Dievą, kaip elgėsi su Jo kūriniais.“
“Environmental Stewardship and Conservation,” 
mormonnewsroom. org; taip pat žr. Doktrinos ir 
Sandorų 104:13–15.

VYRAS IR MOTERIS
„Visi vyrai ir moterys yra sukurti pa-

gal Visatos Tėvo ir Motinos panašumą 
ir tiesiogine prasme yra Dievybės 
sūnūs ir dukros.“
The First Presidency, “The Origin of Man,”  
Improvement Era, Nov. 1909, 78; Ensign,  
Feb. 2002, 29.

„Lytis yra esminė asmens iki-
mirtingojo, mirtingojo ir būsimo 
amžinojo savitumo bei paskirties 
charakteristika.“
“The Family: A Proclamation to the World,”  
Liahona, Nov. 2010, 129.

Redaktoriaus pastaba: šiame puslapyje nepateikia-
mas išsamus parinktos seminarijos Raštų įvaldymo 
ištraukos aiškinimas; tai tik pradinis jūsų studijų 
taškas.
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Seminarija man patiko – labiau dėl to, ką pajutau, o ne dėl 
to, ką išmokau.

Netrukus po to Teiloras pakvietė mane nueiti su juo į 
bažnyčią. Iš pradžių bažnyčia man pasirodė kiek nuobodi 
ir keista, bet galiausiai mane sujaudino šiltas ir ramus jaus-
mas, kurį pajutau per pamaldas.

Tačiau vis dar nebuvau tikras, kad tas geras jausmas  
susijęs su Dievu. Kaip žinoti, kad tai kilo ne iš manęs? 
Kaip žinoti, kad ne aš pats susikūriau tą jausmą?

Po daugelio vidinių svarstymų, ieškodamas atsakymų, 
nuėjau pas Teiloro mamą. Ji man pasakė, kad atsakymus 
galiu gauti skaitydamas Raštus ir melsdamasis dėl ieškomų 
atsakymų. Aš meldžiausi ir negavau atsakymų; sunkiai 
sekėsi paklusti taisyklėms ir įsakymams, apie kuriuos 
mokiausi. Daug kartų nusivyliau. Tikėjausi nuostabaus ir 
dramatiško Dievo pasirodymo arba kokio nors stebuklingo 
įvykio, įrodančio Dievo realumą. Iš esmės, norėjau gauti 
nepajudinamą liudijimą iš karto. Tiesa ta, kad juo daugiau 
meldžiausi, tuo aiškiau suvokiau savo gyvenimą. Kuo la-
biau vadovavausi įsakymais, tuo laimingesnis dariausi. Kuo 
daugiau skaičiau Raštus, tuo daugiau apreiškimų gaudavau. 
Palaipsniui mano liudijimas stiprėjo, tarsi ryte kylanti saulė.

Dvejų metų man prireikė apsispręsti pasikrikštyti Pa-
starųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčioje. Nors 
ir anksčiau gyvenau pagal daugelį gerų moralinių stan-
dartų ir principų, dabar galiu pasakyti, kad radau amžiną 
ir aukščiausią tiesą: Dievas gyvas. Jėzus yra Kristus, mūsų 

Visada buvau mokomas, kad Dievo nėra, 
bet aš nusprendžiau išsiaiškinti pats.

Peng Hua

Augdamas konkurencingoje ir nereligingoje Azijos 
šalyje visada labai troškau tapti klestinčiu žmogumi, 
bet nežinojau amžinų principų, kuriais galėčiau va-

dovautis. Mano šalyje klestintis reiškia turtingas ir galingas.
Mano tėvai visada mane mokė, kad Dievo nėra. Jiems 

religija ar Dievas buvo paistalai silpniesiems. Ilgą laiką 
laikiau save ateistu. Jie mane mokė, kad turiu pasikliauti 
tik savimi. Taigi didelės ambicijos nuo mažens buvo mano 
motyvas labai uoliai studijuoti ir dirbti.

Mano tėvai su manimi siejo didelius lūkesčius. Jie no-
rėjo, kad mano pažymiai visada būtų geri. Man buvo sunku 
matyti jų nusivylusius veidus ar girdėti juos ginčijantis, kai 
gaudavau blogą pažymį. Kad galėčiau išlaikyti aukščiausią 
pažymių vidurkį, be įprastinių mokyklos užduočių savaitga-
liais dar atlikdavau papildomas.

Tačiau net pasiekęs užsibrėžtus tikslus, vis tiek jausda-
vau, kad man gyvenime skirta kai kas daugiau. Giliai šir-
dyje žinojau, kad turi būti kažkas daugiau.

Vieną dieną nusprendžiau išsiaiškinti, ar tikrai yra  
Dievas: ar Jis yra ir turi man planą, ar religija tėra žmonių 
vaizduotės sukurti paistalai. Nebijojau gauti nė vieno iš tų 
dviejų atsakymų. Tik norėjau rasti tiesą.

Maždaug tuo metu artimai susidraugavau su vienu iš 
savo krepšinio komandos nariu, vardu Teiloras. Vieną rytą 
paprašiau jo pavėžėti į mokyklą. Jis sutiko, bet pasakė, kad 
turėsiu keltis valandą anksčiau, kad galėčiau eiti su juo į 
seminariją. Aš nenoriai sutikau, nežinodamas, kas tai yra. 

KAIP IEŠKOJAU 
TIESOS
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MES GALIME  
PASIRINKTI TIKĖTI
„Įsitikinimas, liudijimas ir tikėji-
mas nėra pasyvūs reiškiniai. Jie 
savaime nenutinka. Tikėjimas yra 
tai, ką mes pasirenkame, – kuo 

viliamės, dėl ko dirbame ir aukojamės. Atsitiktinai 
nepradėsime tikėti Gelbėtoju ir Jo Evangelija; 
taip pat atsitiktinai nepradėsime melstis ar mokėti 
dešimtinę. Mes aktyviai pasirenkame tikėti taip pat, 
kaip pasirenkame laikytis kitų įsakymų.“
Vyresnysis L. Vitnis Kleitonas iš Septyniasdešimčių prezidentū-
ros, „Pasirinkime tikėti“, 2015 m. balandžio visuotinės konfe-
rencijos medžiaga.

Gelbėtojas ir Išpirkėjas. Dangūs yra atviri. Dievo pranašas 
vaikšto žeme mūsų laikais. Jėzaus Kristaus Apmokėjimas yra 
tikras. Dievas tikrai atleidžia visiems atgailaujantiems nusi-
dėjėliams. Gal aš ne toks protingas ar talentingas kaip kiti 
žmonės, bet pažinimas, kurį turiu, yra neįkainojamas. ◼
Autorius gyvena Kalifornijoje, JAV.
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Gisela Gutier

Viešpats myli Bažnyčios jau-
nimą. Jis jumis labai pasitiki. 
Visais laikais Viešpats įkvėp-

davo šauniuosius vaikinus ir merginas 
vesti ir laiminti Jo žmones. Jam reikia 
jų kūrybiškumo, drąsos ir originalumo. 
Taip visada buvo, ir taip visada bus.

Lyg aukso gijos per Raštus driekiasi 
daugelio jaunų didvyrių pavyzdžiai. 
Nors jie gyveno seniai, tačiau galite 
sekti jų pavyzdžiu ir gyventi kaip 
jie. Jų šeimose būdavo problemų; 
jie gyveno tarp neteisių žmonių; jie 
susidurdavo su „galijotais“, tačiau jų 
drąsa, paklusnumas ir tikėjimas Jėzumi 
Kristumi padėdavo įveikti iššūkius. 
Šios savybės gali padėti ir jums.

Abraomas
Abraomo ryžtingumas, drąsa 

ir nesitaikstymas su blogiu buvo ILI
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nuostabūs, ypač žinant, kad jo tėvas 
garbino stabus. Jaunystėje, kovoda-
mas už teisingumą, jis vos nebuvo 
paaukotas. (Žr. Abraomo 1:2–7.)

Juozapas iš Egipto
Jam tebuvo 17- ka, kai vyresnieji 

broliai pardavė jį vergijon, tačiau 
Viešpaties laiminamas Juozapas pa-
sinaudojo ta sudėtinga situacija, kad 
padarytų kažką gero. Jis nebuvo nu-
galėtas, nes niekada nepasiduodavo. 
Jis nuolat pasikliaudavo Viešpačiu. 
Vidinis Juozapo didingumas kilniai 
pasireiškė tuomet, kai jis atleido už 
visas jam padarytas neteisybes. (Žr. 
Pradžios 37; 45.)

Dovydas
Paauglystėje Dovydas piemenavo 

ir, kad apsaugotų tėvo avis, ko-
vojo su meška ir liūtu. Pasitikėjimas 

savo jėgomis atsirado ne iš jo, kaip 
piemens, sugebėjimų; jis atsirado 
iš tikėjimo Dangiškuoju Tėvu, kaip 
tai matoma iš jo kovos su Galijotu. 
(Žr. 1 Samuelio 17:32–54.)

Estera
Kad išgelbėtų savo žmones, ji buvo 

pasiryžusi rizikuoti savo gyvybe. 
Didžia asmenybe ji tapo ne dėl savo 
grožio, o dėl dvasinių savybių. (Žr. 
Esteros 4–5.)

Danielius
Viešpaties sveikatos įstatymui jis 

pakluso net tuomet, kai aplinkiniai 
to nedarė. Jis meldėsi Dangiškajam 
Tėvui, nors tai prieštaravo karaliaus 
įsakymams. Dėl savo teisumo ir at-
virumo Dvasios įkvėpimui Danielius 
buvo Viešpaties palaimintas sapnų 
ir regėjimų aiškinimo dovana. Iš 

Raštuose yra išsaugota pasakojimų apie daugybę jaunuolių, 
iš kurių pavyzdžio galite mokytis ir jais sekti.

Nuostabūs  
RAŠTUOSE APRAŠYTI  

VAIKINAI IR MERGINOS
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Dangiškojo Tėvo jis gaudavo tiek 
jėgos ir išminties, kad net pavojų metu 
jo neapleisdavo dangaus galios. (Žr. 
Danieliaus 1; 6.)

Nefis
Nefis yra nuostabus pavyzdys, nes 

pasakė: „Aš eisiu ir padarysiu tai, 
ką Viešpats įsakė“ (1 Nefio 3:7). Jis 
turėjo drąsos daryti tai, ko buvo pra-
šomas. Ar jis gyveno patogiuose na-
muose? Ne, daugybę metų jis gyveno 
tyruose. Ar jam gerai sekėsi? Ne, ant 
jo dažnai supykdavo broliai, kartais 
net kėsindavosi jį nužudyti. Per visą 
tai eidamas, jis pakluso Viešpaties 
įsakymams.

Du tūkstančiai amonitų jaunuolių
Šiuos vaikinus išaugino ištikimi 

tėvai; jie buvo palaiminti už tai, 
kad tikėjo savo motinų žodžiais. Jie 

išmoko įsiklausyti ir tiksliai paklusti, o 
kaudamiesi neabejojo, kad jų Dangiš-
kasis Tėvas juos apsaugos. (Žr. Almos 
56:45–48.)

Mormonas
Viešpats jį aplankė, kai jam tebuvo 

15 metų, nes gyvendamas tarp ne-
padorių žmonių jis išliko nuolankus, 
švarus ir tyras. Būdamas 15- os, jis tapo 
armijos vadu. Vėliau jam buvo patikėta 
rūpintis Raštais. (Žr. Mormono 1–2.)

Džozefas Smitas
Būdamas 14- os, jis tyrinėjo Raštus 

ir meldėsi, kad sužinotų, prie kurios 
bažnyčios jungtis. Viešpats pašaukė jį 
sugrąžinti Jėzaus Kristaus Evangeliją 
ir atkurti Jo Bažnyčią. Šiam pavedimui 
įvykdyti Džozefas pašventė visą savo 
gyvenimą, nepaisydamas daugybės 
kliūčių ir sunkumų. Kai jam buvo 

17- ka, jį aplankė angelas Moronis ir 
parodė aukso plokšteles. Net būdamas 
jauno amžiaus Džozefas Smitas buvo 
galingas mokytojas ir puikus pavyz-
dys savo aplinkiniams. (Žr. Džozefas 
Smitas–Istorija 1.)

Jūsų diena
Ar daugiau nebebus nuostabių vai-

kinų ir merginų? Bus! Džozefui Smitui 
angelas Moronis pasakė, kad netrukus 
išsipildys Joelio pranašystė:

„Paskui išliesiu savo Dvasią ant 
visos žmonijos; jūsų sūnūs ir dukterys 
pranašaus, jūsų seneliai sapnuos sap-
nus, o jūsų jaunuoliai turės regėjimų.

Net ant vergų – vyrų ir moterų – 
tomis dienomis išliesiu savo Dvasią“ 
( Joelio 2:28–29; žr. Džozefas Smitas–
Istorija 1:41). ◼

Autorė, buvusi seminarijos mokytoja, gy-
veno Vokietijoje, kur 2012 metais mirė.
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„Kai mano mama sirgo, 
mes pasninkavome 
ir meldėmės dėl 
jos, tačiau ji vis tiek 
mirė. Kaip man su tuo 
susitaikyti?“

Tai liūdnas jūsų gyvenimo laikotarpis. Normalu, kad 
norite sužinoti atsakymus į daugybę savo klausimų: 
„Kodėl ji neišgyveno? Ar kada nors vėl ją išvysiu? 
Kaip man toliau be jos gyventi?“

Jėzaus Kristaus Evangelija ir guodžia, ir atsako į 
klausimus. Viešpats pažadėjo: „Palaiminti visi, kurie liūdi, nes jie 
bus paguosti“ (3 Nefio 12:4). Šaukis Šventosios Dvasios, nes Ji 
yra Guodėja.

Klausi savęs, ar tavo maldų buvo klausomasi. Neabejok: Dan-
giškasis Tėvas visuomet išklauso mūsų maldas. Tiek Raštai, tiek 
gyvieji pranašai tvirtina, kad tai tiesa. Viešpaties žodžiai Džozefui 
Smitui tinka ir tau: „Tavo maldos ir tavo brolių maldos pasiekė 
mano ausis“ (DS 90:1). Tačiau atminkime, kad į mūsų maldas 
Dangiškasis Tėvas atsako, omenyje turėdamas amžinąją perspek-
tyvą (žr. Izaijo 55:8–9). Štai kodėl palaiminimų prašome pagal 
Gelbėtojo pavyzdį, bet po to nuoširdžiai prašome, kad būtų 
pagal Tėvo valią (žr. Luko 22:42).

Nors ir sunku, bet šis laikas gali būti tavo augimo laikas. Gali 
mokytis tikėjimo Dievo valia, net jei tai reiškia, kad tavo mama 
nepasveiko. Be abejo, norėjai, kad ji išgyventų. Tačiau šio mirtin-
gojo gyvenimo išbandymas – visuomet pasikliauti Dievu, ypač 
kai sunku. Jeigu Juo pasikliausite, tai „viskas išeis jums į gera“ 
(DS 90:24).

Mirtis yra Plano dalis
Pagal Dangiškojo Tėvo laimės planą, 
pas Jį sugrįžti galėsime tik numirę ir 
prisikėlę, kai mūsų mirtingi kūnai virs 
nemirtingais. Tau tereikia suvokti, kad 
mirtis yra to plano dalis, ir tikėti, kad 
vieną dieną vėl galėsi būti kartu su 
savo mirusia mama. Žinok, kad tavo 
mama yra dvasių pasaulyje ir laukia 
tavęs.
Deividas M., 18 m., Vakarų Kasajaus provin-
cija, Kongo Demokratinė Respublika

Ji yra dvasių pasaulyje
Prieš dvejus metus mano mamai diag-
nozavo vėžį. Sunku būdavo žiūrėti, 
kaip ji kenčia, norėdavau kuo nors jai 
padėti. Nors mamai ir pagerėjo, tačiau 
nebuvo lengva. Tavo mama yra to-
kioje vietoje, kur ji nejaučia skausmo 
ar kančios. Sunku daugiau jos ne-
matyti, tačiau niekada nesi viena. Ji 
visuomet tave mylės, o mūsų Dangiš-
kasis Tėvas visuomet bus pasiruošęs 
tave pakylėti, kai tau bus sunku. Jis 
niekada tavęs neapleis. Jėzus Kristus 
iškentė pasaulio skausmus; Jis žino, ką 
jauti ir ką išgyveni. Daryk tai, ką aš da-
riau savo išbandymų metu, – kreipkis į 
Jį, ir Jis palengvins tavo naštas.
Šilosas V., 18 m., Čihuahua, Meksika

K L A U S I M A I  I R  A T S A K Y M A I

Atsakymai yra skirti padėti ir apmąstyti, bet nėra oficialus Bažnyčios doktrinos dėstymas.
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Jūsų šeima vėl susijungs
Mano mama mirė, kai man tebuvo 
12- ka. Tuo metu nebuvau Bažnyčios 
narė. Kai mano mama sirgo, aš daug 
meldžiausi, kad ji pasveiktų. Labai tuo 
tikėjau ir vildamasi jos pasveikimu 
pasitikėjau Dievu. Liūdna, tačiau ji 
nepasveiko. Klausiau, kodėl jai rei-
kėjo mirti tokiai jaunai ir palikti mane, 
paauglę? Pykau ir net ėmiau abejoti 
Dievo egzistavimu. Dabar esu Baž-
nyčios narė ir suprantu Išgelbėjimo 
planą. Žinau, kad ji laukia manęs ir 
kad mūsų šeima vėl susijungs.
Ina L., 19 m., Minas Žeraisas, Brazilija

Išbandymai moko
Mano mama mirė prieš trejus metus. 
Jei sunkiu metu kreipsiesi į Dangiš-
kąjį Tėvą ir Gelbėtoją, tai stiprės tavo 
ryšys su Jais. Suprasi, kad išbandymai, 
kad ir kokie sukrečiantys jie būtų, 
gali būti ir palaiminimas. Melsk Dan-
giškojo Tėvo suteikti tau ramybės ir 
patikinimo. Tikėk tau skirtu Viešpaties 
planu. Įsisąmonink, kad Dangiškasis 
Tėvas žino, kur einame ir ko mums 
reikia, kad ten patektume. Viešpats 
myli tave ir nori, kad tu džiaugtumeisi. 
Išbandymai skirti mums mokyti ir 
sustiprinti.
Megan B., 18 m., Ontarijas, Kanada

PADAREI 
VISKĄ, KĄ 
GALĖJAI
„Apie ligonių gy-
dymą [Viešpats] 
aiškiai pasakė: „Ir 

vėl atsitiks taip, kad tas, kuris tikės 
manimi ir nėra paskirtas mirčiai, 
bus išgydytas“ (DS 42:48; kursyvas 
pridėtas). Pernelyg dažnai mes 
ignoruojame frazę „ir nėra paskirtas 
mirčiai“. […] Nepulkite į neviltį, jeigu 
po karštų maldų ir kunigystės palai-
minimų jūsų mylimų žmonių sveikata 
nepagerėja arba jie netgi miršta. 
Pasiguoskite žinojimu, kad padarėte 
viską, ką galėjote. […] Maldos, pas-
ninko ir tikėjimo patirtis yra labiau 
mūsų […] naudai.“
Vyresnysis Lensas B. Vikmanas, Septyniasde-
šimties narys nuo 1994 iki 2010 m., „O jeigu 
ne“, 2002 m. lapkričio visuotinės konfe-
rencijos medžiaga.

BŪSIMO LEIDINIO KL AUSIM AS

Tu vėl ją pamatysi
Mano mamos mama mirė, kai mano 
mamai buvo 17 metų. Prieš jos mirtį 
šeima kelias savaites pasninkavo ir 
meldėsi. Jai buvo suteiktas kunigys-
tės palaiminimas. Labiausiai mano 
mamą ramino žinojimas, kad kitame 
gyvenime ji galės vėl susitikti su savo 
mama. Mano mamos tikslas yra savo 
gyvenimą nugyventi taip, kad būtų 
verta to palaiminimo. Mane liūdina, 
kad šiame gyvenime daugiau jos 
nebematysiu, tačiau laukiu to laiko, 
kuomet mes galiausiai vėl susitiksime.
Kari R., 15 m., Jutos valst., JAV

„Kai kurie žmonės man 
sako, kad jei noriu 
stiprėti, tai turiu turėti 
tokį draugą, kuris 
negyvena pagal tokius 
pačius standartus, kaip 
gyvenu aš. Ar tai tiesa?

Atsakymą ir, jei pageidaujate, didelės rezoliucijos 
nuotrauką iki 2015 m. lapkričio 15 d. pateikite tinkla-
lapyje liahona. lds. org, elektroniniu paštu liahona@ lds-
church. org arba tradiciniu paštu (adresą rasite 3 p.).

Laiške kartu su atsakymu atsiųskite tokią informa-
ciją ir leidimą: 1) vardas ir pavardė, 2) gimimo data, 
3) apylinkė arba skyrius, 4) kuolas arba apygarda, 
5) savo arba, jei esate jaunesni nei 18 metų, savo tėvų 
raštišką sutikimą (tinka jų el. laiškas) spausdinti jūsų 
atsakymą ir nuotrauką.

Glaustumo ir aiškumo dėlei jūsų atsakymai gali būti 
redaguojami.
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Marisė Vidison
Bažnyčios žurnalai
Paremta tikra istorija

„Atmink šabo dieną, kad ją švęstum“ 
(Mozijo 13:16).

Miranda įlėkė pro priekines du-
ris, dėkodama, kad karštą va-

saros dieną namuose yra vėsiau nei 
lauke. Ji buvo visa suprakaitavusi, 
nes žaidė paskutinėse to sezono 
futbolo rungtynėse, ir nusiminusi, 
nes jų „Teal Turbos“ komanda pra-
laimėjo. Vėl.

Į kambarį įėjo mama, nešina bute-
liu vandens ir nuo rungtynių stebė-
jimo likusiais nesuvalgytais apelsinų 
griežinėliais. „Gerai sužaidei. Ne-
lengva būti vartininke.“

Miranda tikrai žaidė gerai: 
blokavo nemažai kamuolių ir 
spardė smarkiau nei įprastai. 
Tačiau dauguma kitų jos komandos 
merginų anksčiau nebuvo žaidusios 
futbolo, o šiandien tai tapo aki-
vaizdu: šį sezoną jos pralošė visas 
rungtynes.

Laimintis sprendimas
„Supranti, norėčiau žaisti ko-

mandoje, kuri bent kartais laimi.“ 
Mirandos akių krašteliuose pasirodė 
kelios ašaros, kurios nukrito ant jos 
mėlynai žalių marškinėlių. Jai už-
simerkus suskambo telefonas.

Atsiliepusi mama po kelių aki-
mirkų tarė: „Čia tau.“

„Labas, Miranda? Čia Tomas, 
„Chilli Kickers“ komandos treneris. 
Stebėjau jūsų rungtynes šiandien. 
Neblogai pasirodei.“

Mirandos širdis ėmė plakti grei-
čiau. „Chilli Kickers“ komanda buvo 
pati geriausia visoje lygoje!

„Kitą mėnesį mūsų komanda 
dalyvaus regiono čempionate. Šian-
dien tu taip gerai žaidei, kad noriu 
pakviesti tave pas mus ir būti atsar-
gine vartininke.“

Mirandos širdis vos neiššoko iš 
krūtinės. Tai buvo jos šansas sužaisti 
laiminčioje komandoje!

„Labai norėčiau!“ – tarė Mi-
randa. Prieš padėdama ragelį ji 
dar aptarė kelias detales ir po 
to nuskuodė į kitą kambarį 
papasakoti mamai. Abi kartu 
šeimos kalendoriuje ėmė 
rašyti treniruočių ir rung-
tynių datas.

Staiga mama sustojo, 
o jos tušinukas pakibo 
virš vieno kalendoriaus 
langelio.

„Oi! Miranda, šios rung-
tynės vyks sekmadieniais. BR
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Tai buvo jos šansas sužaisti laiminčioje komandoje – kaip ji galėjo pasakyti „ne“?
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ŽAVESIO DIENA
Raštai mus moko, kad Šabas mums 

turėtų būti žavesio diena (žr. Izaijo 
58:13). Ką smagaus galėtumėte 
nuveikti sekmadieniais? Kaip 

jūs galėtumėte gražiai ir kūrybingai 
garbinti Dangiškąjį Tėvą?

Štai pažvelk.“ Ji parodė į rungtynių 
tvarkaraštį ir pažvelgė į Mirandą 
susirūpinusia mina. „Kaip manai, 
ką turėtume daryti?“

Miranda nusiminė ir kramtydama 
lūpą ėmė ieškoti išeities. Jei papra-
šytų, tai mama turbūt leistų žaisti, bet 
vos tik pagalvojusi apie žaidimą sek-
madienį, o ypač, kad nenueis į baž-
nyčią, ji pasijautė nejaukiai. Ji žinojo, 
kad sekmadienį reikia eiti į bažnyčią 
ir garbinti Dangiškąjį Tėvą, o jei žais 
futbolą, tai to daryti negalės.

„Turbūt turiu jam vėl paskambinti 
ir pasakyti, kad žaisti negalėsiu“, – 
tarė Miranda. Ji iš visų jėgų stengėsi 
nepravirkti. Nors ji žinojo, kad tai 
teisingas sprendimas, tačiau buvo 
nelengva atsisakyti kažko, ko labai 
troško.

„O žinai, ką aš manau? – tarė 
mama, meiliai apkabindama ją.  
– Manau, kad esi nepakartojamas 
vaikas.“

Tą sekmadienį, sėdėdama Pradi-
nukų klasėje, Miranda mąstė apie 
savo teisingą sprendimą. Treneris 
nustebo, kai paskambinusi Miranda 
pasakė, kad sekmadieniais ji ne-
galinti žaisti futbolo. Jis bandė ją 
įkalbėti apsigalvoti, tačiau ji liko prie 
savo sprendimo. Dabar, klausyda-
masi Pradinukų dainelių ir pamo-
kėlių, Miranda šypsojosi. Ramybės 
jausmas širdyje bylojo, kad ji yra de-
ramoje vietoje. Juk ji priėmė laimintį 
sprendimą. ◼
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Man patinka ateiti į Pradinukų klasę  
ir dainuoti daineles.

Heidenas H., 5 m., Juta, JAV

Man patinka mokytis, kad šeimos  
gali būti kartu amžinai. (Renė)

Aš galiu susirasti draugų, galiu 
kasdien skaityti Raštus, galiu mokytis 
Evangelijos. (Ralfas)

Renė ir Ralfas E., 9 m. ir 10 m., Metro Manila, 
Filipinai

Man patinka, kad per sakramentą galime 
priimti duoną ir vandenį Jėzui Kristui atminti. 
Duona primena mums apie Jo kūną, o van-
duo – apie Jo kraują. Priimdami sakramentą 
mes užsimerkiame ir galvojame apie viską, 

ką Jėzus padarė dėl mūsų.
Eiva Dž., 9 m., Šiaurės Karolinos valst., JAV

Man patinka, kad galiu susirasti daug naujų 
draugų ir galiu savo draugus, kurie nėra 
nariai, mokyti apie Evangeliją. Galiu klau-
sytis visuotinės konferencijos ir kalbančių 
pranašo bei apaštalų. Šeimos namų vakaras 

irgi tikrai smagus, nes kartais einame valgyti 
ledų. Niam!

Savana H., 12 m., Vašingtono valst., JAV

Man labiausiai patinka, kad galime vienu 
metu mokytis ir žaisti; ir galime daugiau 

sužinoti apie Jėzų Kristų. Man patinka 
mokytis apie Jį, nes Jis yra mano 
Gelbėtojas. (Liza)

Man patinka mokytis apie Jėzų,  
ir aš žinau, kad Jėzus mus myli. (Lalo)

Lizė ir Lalo S., 8 m. ir 6 m., Kalifornijos valst., JAV

Man patinka, kai jaučiu Šventąją Dvasią. Galiu 
dažnai jausti Šventąją Dvasią klausydama 
kalbų ir pamokų. Taip pat ją jaučiu, kai 
padedu kitiems.

Keili S., 7 m., Virdžinijos valst., JAV

Dėl ko jums labiausiai  
patinka būti Bažnyčios nariu?

KITAS KLAUSIMAS
„Kai mama ir tėtis ginčijasi, man labai neramu ir liūdna. 
Ką galiu padaryti?“

Ar galite ką dėl to patarti? Siųskite mums savo 
atsakymą ir nuotrauką iki 2015 m. spalio 31 d. Įprastas 
adresas nurodytas 3- me puslapyje; el. pašto adresas yra 
liahona@ ldschurch. org. (Laiško temos laukelyje įrašykite 
„Question Corner“.) Neužmirškite pridėti tėvelių 
leidimo!
Atsakymai yra skirti padėti ir apmąstyti, bet nėra  
Bažnyčios doktrinos teiginiai.

Man patinka mokytis apie Jėzų Kristų ir  
ateiti į Pradinukų klasę, ir susirasti draugų.

Ketrin V., 7 m., Šiaurės Karolinos valst., JAV

K L A U S I M Ų  K A M P E L I S
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DĖKOJU, DIEVE, TAU
Dėkoju, Dieve, Tau už šviesą,
Kur skaisčiai dieną naktį šviečia.
Dėkoju, Tau už medelius,
Užstojančius vėjus smarkius.
Dėkoju, Dieve, Tau dar už daug ką, negaliu  

net apsakyti,
tačiau visa savo esybe žinau, kad Tu sukūrei šį 

mano gyvenimą.
Ir nors šis mano gyvenimas nėra toks tobulas,
Būsiu juo patenkinta tol, kol gyva būsiu.
Niša Dž., 10 m., Palau respublika

MŪSŲ PUSLAPIS

Mano brolis ir šeimos draugas gavo pašaukimus į 
misiją. Kad jie gautų endaumentus, turėjome va-
žiuoti į šventyklą Fraiberge, Vokietijoje.

Ten buvome penkias dienas, tad mano šeima 
galėjo atlikti daug šventyklos darbo. Prie šventyk-
los yra svečių namai. Kartu su keliais kitais vaikais 
padėjome sodininkui, o jis mums davė ledų. Buvo 
labai smagu.

Laukiu kitų metų, kai man sukaks 12- ka ir šven-
tykloje galėsiu dalyvauti krikštuose.
Alička S., 11 m., Slovakija

Vieną dieną vienoje Argentinos 
apylinkėje pasikrikštijo keturi 

berniukai. Jų vyskupas (vidury) 
stovi kartu su jais.

Seserys misionierės, Abrilė S., 9 m., Meksika
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Erinė Sanderson

Kai po prisikėlimo Jėzus sugrįžo 
dangun, Petras ir kiti apaštalai 

pamokslavo daugybėje vietų, bet 
daugiausia žydams.

Kornelijus darbavosi Romėnų ar-
mijoje. Jis tikėjo Dievu, tačiau nebuvo 
žydas. Jam pasirodė angelas ir liepė 

pasikviesti Petrą. Kornelijus pasiuntė 
savo vyrus surasti Petrą, o Šventoji 
Dvasia pasakė Petrui, kad vyktų su jais.

Kornelijaus namuose Petras mokė 
gausybę ten susirinkusių žmonių. Jis 
papasakojo jiems apie Jėzaus Kristaus 
Evangeliją, o pajutę Šventąją Dvasią 

jie suprato, kad tai tiesa. Petro drau-
gai, sužinoję, kad jis pamokslavo ne 
žydams, labai nustebo. Tačiau Petras 
jiems paaiškino, kad suprato, jog 
Jėzaus Kristaus Evangelija skirta vi-
siems. (Žr. ApD 10:1–48; 11:1–18.) ◼
Autorė gyvena Jutoje, JAV.

Petras, Kornelijus 
ir angelas
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Šiais metais drauge studijuokime Naująjį Testamentą!
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Daina: Pasirinkite dainą apie misionierišką darbą, pvz., „Visi išgirs 
tiesą Jo“ (Vaikiškų dainelių knyga, p. 92).

Raštų eilutės: Mato 28:19–20

Filmukas: tinklalapyje Biblevideos. org peržiūrėkite filmuką „Peter’s 
Revelation to Take the Gospel to the Gentiles“ (liet. „Petro 

apreiškimas apie Evangelijos skelbimą kitataučiams“).

PASIRUOŠKITE 
PASIDALINTI!
Vienas iš būdų tapti geru misio-
nieriumi - -  tai panašėti į Jėzų. 
Iškirpkite ženklelius ir įrašykite tą 
savybę, kurią norite pasipraktikuoti. 
Galbūt norite pasitobulinti būdami 
„Vyresniuoju Maloniuoju“ arba 
„Seserimi Dėkingąja“. Ženklelį pa-
sidėkite ten, kur jis primintų jums 
apie jūsų tikslą.

APTARIMAS SU ŠEIMA
Perskaitykite Mato 28:19–20. Aptarkite, kaip galėtumėte dalintis 
Evangelija su visais. Pagalvokite, kokių klausimų jūsų draugai ir 
kaimynai gali turėti apie Evangeliją. Praktikuokitės tokius klausi-
mus uždavinėti ir į juos atsakinėti suvaidindami įvairias situacijas 
su šeima.

SesuoVyresnysis

VyresnysisSesuo

PATARIMAS DĖL RAŠTŲ 
STUDIJAVIMO
Raštus galime suprasti geriau tuomet, kai su kuo nors aptariame 
tai, ką perskaitėme. Kartu su šeima perskaitykite Raštų ištrauką ir 
aptarkite, ką reiškia sunkesni žodžiai ar frazės, kaip jūs suprantate tą 
ištrauką ir kaip ją galima pritaikyti gyvenime.

SUŽINOKITE DAUGIAU
Kol nebuvo pašauktas mokiniu, Petras buvo žvejys, vardu 

Simonas. Jėzus jam davė Petro vardą, reiškiantį „akmenį“, arba 
„uolą“. Jėzui palikus žemę, Petras tapo vyriausiuoju apaštalu ir 
Bažnyčios vadovu. Jis turėjo kunigystės raktus, t. y. įgaliojimą.
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Kaip rasti pagalbą

Buvo po vidurnakčio,  
tačiau Teitas žinojo, 

kad reikia pasikalbėti.
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„Šventas Tėve mūs visų,
vesk ir saugok – to meldžiu“ 
(Children’s Songbook, p. 19).

Kimberli Ryd
Paremta tikra istorija

Teitas gulėjo tamsoje ir stengėsi 
sulaikyti ašaras. Jis meldė pagal-

bos, tačiau atrodė, jog virš jo paki-
bęs sunkus juodas debesis užgožia 
Dvasią.

Jis jaudinosi: „O kas jei nebepa-
miršiu to siaubingo TV šou?“

Prieš kelias dienas jis anksti pa-
baigė daryti mokyklos namų dar-
bus, tad įsijungė televizorių. Tačiau 

ekrane nesitikėjo išvysti nieko pa-
našaus. Teitas buvo toks sukrėstas, 
kad net pamiršo iš karto išjungti 
televizorių.

Tai įvyko netyčia. Jis neketino 
žiūrėti to vaizdo, tačiau dabar jo 
negali pamiršti. Kartais jis šmėste-
lėdavo jo galvoje vidury pamokų 
mokykloje, per vakarienę ir net 
Bažnyčioje. Tokiomis akimirkomis 
jis džiaugėsi, kad mama ir tėtis ne-
gali skaityti jo minčių. Tėveliai Teitą 
mokė, kad nežiūrėtų paveikslų, ku-
riuose žmonės be rūbų. Jis žinojo, 
kad jie tikisi, jog jis vengs bet ko-
kių žiaurių TV šou, filmų ir vaizdo 
žaidimų.

„Dabar žinau kodėl“, – sumurmėjo 
Teitas.

Teitas vėl išlipo iš lovos ir atsi-
klaupė. Ką jis galėjo padaryti?

Teitas sušnibždėjo: „Dangiškasis 
Tėveli, prašau, padėk man liautis 
galvoti apie tai, ką mačiau.“ Jis nusi-
šluostė akyse besikaupiančias ašaras 
ir ėmė klausytis. Jo širdis plakė grei-
čiau. Jis pajuto, kad Šventoji Dvasia 
jį paragino, tačiau jis tikėjosi ne tokio 
atsakymo.

Jis turėjo pasakyti savo tėveliams.
„Kodėl?“ – stebėjosi Teitas. Jis 

atrodys lyg koks kūdikis, jei vidury 
nakties eis pas tėvelius į miegamąjį. 
Ir dar jiems pasakyti ? Jam buvo labai 
gėda ir vėl darėsi negera.

Tada į jo protą atėjo aiški mintis: 
Dangiškasis Tėvas norėjo, kad jis 
būtų laimingas. Dangiškasis Tėvas 
norėjo, kad jis vėl jaustų Dvasią, 
galvotų apie gerus dalykus ir būtų 
sąžiningas su savo šeima. Ypač 
jis norėjo, kad Teitas taptų vertu 
Aarono kunigystę turinčiu jaunuoliu, 
kai po kelių mėnesių jam sukaks 
12 metų. Teitas suprato, kad jeigu 
vis galvos apie tai, ką matė, ir nie-
kam apie tai nesakys, tai jausis dėl 
to nelaimingas.

Teitas žinojo, kad jam reikia pa-
galbos, o Šventoji Dvasia jam ką tik 
pasakė, kur ją rasti.

Teitas pažvelgė į šalia lovos sto-
vėjusio laikrodžio šviečiančius skait-
menis. Buvo beveik pirma valanda 
nakties. Jis atsikėlė ir tamsiu korido-
riumi nuėjo į tėvelių kambarį. Iš jau-
dulio rydamas seiles jis pasibeldė 
į duris.

„Mama! Tėti!“
„Teitai, čia tu?“ – pasigirdo užsi-

miegojęs mamos balsas.
„Ar kas nutiko?“ – paklausė tėtis.
„Aha, – tarė Teitas, – ar galime 

pasikalbėti? Ir dar gal galėčiau gauti 
palaiminimą?“

Tėtis užsidegė lempą prie savo 
lovos ir pasikvietė Teitą vidun. Pirmą 
kartą po kelių dienų Teitas vėl galėjo 
jausti šilumą, viltį ir šviesą. ◼
Autorė gyvena Jutojos valst., JAV.
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O, ne! Kas dabar bus?
Tai gali nutikti bet kur: namie, mokykloje ar draugo namuose. 

Staiga pamatai tai, kas, tavo žiniomis, yra negerai: telefone, 
televizoriuje, kompiuteryje ar žaidimų priemonėje, knygoje ar 
žurnale. Taigi, ką gali padaryti, kad pasijaustumei geriau?

Eik iš ten. Išjunk. Padėk šalin. Elkis, kaip su nuodais 
tavo smegenims, nes tai ir yra nuodai.

Papasakok apie tai savo mamai ir tėčiui. Tėvai tave geriausiai  
pažįsta ir nori tau padėti, kad jaustumeisi saugus ir laimingas.  
Nesigėdink. Tai, kas tau nutiko, kartais nutinka beveik visiems.

Kalbėkis apie tai. Tau gali būti 
pravartu tėveliams papasakoti apie 
viską, kas dienos metu tave pri-
vertė pasijausti nejaukiai. Tėveliai 
tau gali padėti sudaryti priemonių 
planą, padėsiantį išvengti netin-
kamų vaizdų. Jei jautiesi patekęs į 
spąstus, neramus ar jauti, kad nori 
vėl žiūrėti tai, kas nedera, būtinai 
apie tai jiems papasakok.

Nedelsk. Pažiūrėk ar paskaityk ką nors 
gero. Užsiimk kokia nors aktyvia veikla. 
Padaryk kokį nors gerą darbą. Būk su  
savo šeima arba draugais.

Nepamiršk, kas esi. Netapai blogu 
žmogumi vien todėl, kad tai pamatei. 
Esi Dievo vaikas, Jis myli tave ir nori tau 
padėti jaustis saugiam ir laimingam.

Pamiršk tai. Įsivaizduok, kad paleidi balioną ir stebi, kaip jis nuskrieja aukštyn. 
Stenkis atsipalaiduoti, ir tegul tai, ką matei, tavo mintyse irgi nuskrieja tolyn. 
Dabar įsivaizduok šventyklą, savo šeimą ar ką nors, kas tau patinka.
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Rėjus Goldrapas
Paremta tikra istorija

Polas padėjo tėčiui apsėti daržą. Jis norėjo, kad jo brolis Erikas būtų čia ir padėtų.  
Bet Erikas buvo toli, misijoje.

„Niekada nebūsiu toks didelis kaip Erikas, – tarė Polas. – Kaip galiu vykti  
į misiją kaip jis?“

„Nesijaudink, – tarė tėtis. – Užaugsi.“
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Tėtis davė Polui šiek tiek moliūgų 
sėklų. Jis padėjo Polui jas pasėti.

„Ar iš šių mažų sėklelių išaugs dideli 
moliūgai?“ – paklausė Polas.

„Jei gerai jomis rūpinsiesi“,  
– atsakė tėtis.

Polas kasdien ateidavo apžiūrėti 
daržo. Jis laistė jį, ir netrukus išdygo 
maži daigeliai. Lapai didėjo. Polas 
rūpestingai ravėjo piktžoles.
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Rudenį jo moliūgai buvo užaugę. Tai buvo dideli oranžiniai moliūgai!
Polas atsivedė tėtį, kad parodytų jam. „Tu puikiai rūpinaisi savo moliūgais!“ – tarė tėtis.
„Taip! Ir aš gerai rūpinsiuosi savimi, kad ir aš galėčiau užaugti didelis.“ Polas plačiai nusišypsojo. 

„O kai būsiu didelis, galėsiu vykti į misiją, kaip Erikas!“ ◼

Autorius gyvena Jutos valst., JAV.
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Kiek moliūgų augino Polas? Ar sugebėsite  
rasti kitus paslėptus daiktus? ◼

Moliūgų sklypelis
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Turbūt Gelbėtojo troškimas vesti 
mus į saugų gyvenimą niekada ne-

išseks. Ir būdas, kuriuo Jis rodo mums 
kelią, yra pastovus. Kad padėtų tiems, 
kurie panorės tai priimti, kviesdamas 
Jis naudoja daugiau nei vieną prie-
monę. Ir tos priemonės visada apima 
žinios siuntimą pranašų burnomis, kai 
tik žmonės yra pasiruošę priimti Dievo 
pranašus. Šie įgalioti tarnai visada yra 
įpareigojami įspėti žmones, nurodyti 
jiems kelią į saugų gyvenimą.

Kai 1838 metų rudenį Misūrio 
valstijoje, JAV, kilo įtampa, pranašas 
Džozefas Smitas kvietė visus šventuo-
sius saugios vietos ieškoti Far Veste. 
Daugelis gyveno nuošaliuose ūkiuose 
ar viena nuo kitos nutolusiose nausė-
dijose. Jis ypač įspėjo Džeikobą Honą, 
mažos nausėdijos, vadinamos Hono 
malūnu, įkūrėją. Tarp to meto užrašų 
yra toks: „Brolis Džozefas per malūno 
savininką Honą ten gyvenantiems 
broliams buvo pasiuntęs žinią išvykti 

iš ten ir vykti į Far Vestą, bet ponas 
Honas tos žinios neperdavė“ (Philo 
Dibble, in “Early Scenes in Church 
History,” in Four Faith Promoting 
Classics [1968], 90). Vėliau, pranašas 
Džozefas savo istorijoje rašė: „Iki 
šiol Dievas duodavo man išminties 
išgelbėti žmones, kurie priimdavo 
patarimą. Nežuvo nė vienas, kuris [pa-
klausė] mano patarimo“ (History of the 
Church, 5:137). Tada pranašas parašė 
liūdną tiesą, kad nekalti gyvenimai 
prie Hono malūno galėjo būti išgel-
bėti, jei žmonės būtų gavę jo patarimą 
ir juo sekę.

Savo laiku ir mes gavome įspėjimą 
ir patarimą, kur rasti saugią vietą 
nuo nuodėmės ir sielvarto. Vienas iš 

KELIAS Į SAUGIĄ 
VIETĄ

K O L  S U S I T I K S I M E  V Ė L

požymių, pagal kuriuos galime atpa-
žinti tuos įspėjimus, yra tai, kad jie 
kartojasi. Pavyzdžiui, per šias visuoti-
nes konferencijas esate girdėję mūsų 
pranašą sakant, kad jis cituoja prieš jį 
buvusį pranašą ir yra antras, o kartais 
net trečias liudytojas. […] Apaštalas 
Paulius rašė, kad „dviejų ar trijų liu-
dytojų parodymais remsis visa byla“ 
(2 Korintiečiams 13:1). Vienas iš būdų 
žinoti, kad įspėjimas yra iš Viešpaties, 
yra pasitelkti liudytojų, įgaliotų liudy-
tojų, įstatymą. Pasikartojantys pranašų 
žodžiai turėtų atkreipti mūsų dėmesį 
ir pripildyti mūsų širdis dėkingumo už 
tai, kad gyvename tokiais palaimintais 
laikais. […]

Mūsų Dangiškasis Tėvas mus myli. 
Jis pasiuntė savo Viengimį Sūnų 
būti mūsų Gelbėtoju. Jis žinojo, kad 
mirtingajame gyvenime pateksime į 
didelius pavojus. Baisiausi iš jų kils 
dėl priešininko gundymų. Tai viena iš 
priežasčių, kodėl Gelbėtojas parūpino 
kunigystės raktus, kad turintieji ausis 
girdėti ir tikėjimą paklusti galėtų ateiti 
į saugias vietas. ◼

Iš „Finding Safety in Counsel,“ Liahona, July 1997, 
23–25.

Prezidentas 
Henris B. 
Airingas
Pirmasis pata-
rėjas Pirmojoje 
Prezidentūroje

Vienas iš būdų žinoti, kad įspėjimas yra iš 
Viešpaties, – tai pasitelkti liudytojų, įgaliotų 
liudytojų, įstatymą.



„Galime ištirti save užduodami keletą klausimų. … 1. Kada paskutinį kartą nuoširdžiai pagyriau savo bendražygį akis į akį  
ar matant mūsų vaikams? 2. Kada paskutinį kartą padėkojau, išreiškiau savo meilę ar nuoširdžiai su tikėjimu meldžiausi dėl jo? 
3. Kada paskutinį kartą susilaikiau ir nepasakiau kažko, kas galėjo įskaudinti? 4. Kada paskutinį kartą atsiprašiau ir nuolankiai 
prašiau atleidimo, nepridurdama tokių žodžių kaip „jei tik būtum“ arba „jei tik nebūtum“? 5. Kada paskutinį kartą pasirinkau  
būti laiminga, užuot reikalavusi būti pripažinta „teisia“?“

ĮŽVALGOS

Linda K. Burton, visuotinė Paramos bendrijos prezidentė, „Mes pakilsime drauge“, 2015 m. balandžio visuotinės konferencijos medžiaga.

Ar dažnai vienas kitam sakome malonius žodžius?



VAIKAMS

JAUNIMUI

Taip pat šiame numeryje

p. 72

p. 62

p. 44

Supratimas „kodėl“ priimate sprendimą padės 
teisingai elgtis iš teisių paskatų. Mokykimės 
gyventi sąmoningą gyvenimą!

Mūšiai, kuriuose turėjo kautis Raštuose aprašytas jau-
nimas, skiriasi nuo mūsiškių, bet vis tiek galime sekti jų 
drąsos, tikėjimo ir paklusnumo pavyzdžiais įveikdami 
savo iššūkius.

Teitas negalėjo liautis galvojęs apie tai, ką pamatė 
per televizorių, todėl jis meldėsi Dangiškajam 
Tėvui, kad žinotų, ką daryti.

JAUNIEMS SUAUGUSIESIEMS

GYVENKITE SU  
tikru ketinimu

RAŠTUOSE APRAŠYTI  
VAIKINAI IR MERGINOS

Kaip rasti  
pagalbą
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