
ASMENINIS TOBULĖJIMAS

Vadovas vaikams





Tu turi tikslą
Tavo Dangiškasis Tėvas ir Jo Sūnus Jėzus Kristus tave pažįsta ir 
myli. Tu esi svarbi Jų darbo dalis. Tu gali padėti pasauliui tapti 
geresniam.

Dangiškasis Tėvas suteikė tau talentų ir dvasinių dovanų. Jis nori, 
kad tavo dovanos ir talentai teiktų laimės tau ir kad panaudotum 
juos laiminti kitus. Per Šventąją Dvasią Jis gali padėti tau suprasti, 
kaip tai daryti.

Šis asmeninio tobulėjimo vadovas gali padėti tau ugdyti talentus 
ir sekti Jėzumi Kristumi. Tu gali tapti tokiu žmogumi, kokiu 
Dangiškasis Tėvas žino, kad gali tapti.
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Tu esi brangus 
Dievo vaikas
Kadaise tu gyvenai su Dangiškuoju Tėvu, 
kuris viską žino ir visus myli. Jis nori, kad 
būtum toks (- ia) kaip Jis! Jis davė tau kūną, 
gebėjimus ir dvasinių dovanų. Jis nori, kad tu 
ir visi Jo vaikai šias dovanas atrastumėte ir 
ugdytumėte. Jis davė mums planą, kad padėtų 
mums būti laimingiems ir laiminti kitus.

Patvirtinimo metu tau 
dovanojama Šventoji 
Dvasia, kuri tave ves.

Į žemę tu atėjai iš dangaus. 
Tu esi šeimos dalis.

Krikštu ir sakramento 
priėmimu pažadi 
sekti Jėzų Kristų.
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Dangiškasis Tėvas atsiuntė 
Savo Sūnų Jėzų Kristų, kad 

būtų pavyzdys ir suteiktų tau 
galimybę atgailauti ir keistis.

Šventykloje gali sudaryti 
sandoras, kurios padės 

tau vėl gyventi su 
Dangiškuoju Tėvu.

Gali rasti džiaugsmą 
ir ramybę, kai renkiesi 

gyventi taip, kaip 
gyventų Jėzus.

Gali mokytis ir augti. 
Gali mylėti kitus ir 
jiems tarnauti taip, 

kaip tai darytų Jėzus.
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Kaip gali sekti Jėzumi?
Jėzus, būdamas tavo amžiaus, mokėsi ir augo. Tu taip 
pat mokaisi ir augi. Raštai moko:

„Jėzus augo išmintimi, 
metais ir malone 
Dievo ir žmonių 
akyse“

Luko 2:52
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DVASINIS

„Dievo akyse“
Parodyk Dangiškajam Tėvui, 
kad Jį myli. Gali apie Jį mokytis, 
melstis, skaityti Šventuosius 
Raštus ir rinktis teisingai.

FIZINIS

„Metais“
Rūpinkis savo kūnu ir aplinka. 
Gali sveikai maitintis, dirbti ir 
žaisti bei rūpintis savo namais.

SOCIALINIS

„Žmonių akyse“
Padėk aplinkiniams. Gali 
mylėti savo šeimą, mokytis 
mylėti kitus ir jiems tarnauti, 
rasti naujų draugų.

PROTINIS

„Išmintimi“
Mokykis naujų dalykų ir 
naudok tai, ko išmoksti, kad 
padėtum kitiems. Gali mokytis 
namie, bažnyčioje ir mokykloje.
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Pagalvok, ko išmokai ir kaip tai padėjo tau sekti Jėzumi. Švęsk! 
Dėkok Dangiškajam Tėvui už tai, kad augi. Ieškok būdų naudoti 
tai, ko išmokai, kad tarnautum kitiems. Tęsk tai, ką pradėjai, arba 
pasirink mokytis kažko naujo!

Dangiškasis Tėvas davė tau dovanų 
ir talentų. Gali maldoje apsvarstyti, 
ką esi gavęs (- usi) ir ką galėtum 
tobulinti dabar.

Daugiau idėjų rasi 44–61 
puslapiuose.

Augimo 
modelis

Šis modelis gali padėti 
tobulėti keturiose sri-
tyse, kuriose tobulėjo 
Jėzus (žr. Luko 2:52).
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Kai paruoši planą, išbandyk jį! Pradėk mažais žingsneliais. Mokykis 
su kitais per tarnavimą ir kitas veiklas. Mėgaukis tuo! Melskis 
prašydamas (- a) pagalbos ir prireikus keisk planą. Toliau stenkis!

Kai pasirinksi, ką norėtum tobulinti, maldoje ir su savo šeima 
apsvarstyk, kaip tai galėtum įgyvendinti. Paruošk planą. Tavo tėvai 
ir vadovai gali padėti.



Aš tai padariau! Močiutė sakė, kad pavyko 
visai kaip tėčiui! Sekiau Jėzų tarnaudamas (- a) 
močiutei. Tobulėsiu mokydamasis (- i) naujų 
receptų.

Aš gerai darau šiuos 
dalykus:
• Prajuokinu brolį
• Važiuoju dviračiu
• Piešiu
Noriu išmokti:
• Groti gitara
• Gaminti savo 

mėgstamiausią patiekalą

Noriu geriau mokėti:
• Matematiką
• Susidraugauti
• Žaisti futbolą

Pradėk!

Pavyzdys

Švęsk!
Kaip atšvęsi savo tobulėjimą?

Ko išmokai? Kaip mokymasis šito padėjo sekti Jėzumi? Kaip 
gali tai panaudoti tarnaudamas (- a) kitiems? Užrašyk, ką 
darei ir kaip jauteisi.

Protinis, socialinis

Ką, tavo manymu, turėtum išmokti ar pabandyti? 
Ką moki daryti gerai? Ką norėtum išmokti daryti 
geriau? Pasirink vieną dalyką.

Noriu išmokti gaminti savo 
mėgstamiausią patiekalą. Tėtis moka, 
todėl paprašysiu jo mane išmokyti. 
Jėzus pamaitino žmones – aš irgi galiu. 
Noriu pagaminti maisto močiutei, nes 
tai ją pradžiugintų.

Gaminti maistą yra sunku! Pirmą kartą įdėjau 
per daug druskos. Tėtis sako, jog sunku, kad 
viskas pavyktų iš pirmo karto. Toliau stengsiuosi.

 ● Puikiai! Sekasi vis geriau ir aš noriu mokytis toliau.
 ● Man reikia pagalbos.
 ● Noriu pamėginti kažką kita.

Nuo ko gali pradėti ar ką gali daryti?  
Kas galėtų tau padėti?
Kaip tai padėtų tau sekti Jėzumi?

Suplanuok, ką darysi. Stenkis iš visų jėgų.  
Kaip tau sekasi mokytis?Siek
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DATA

Švęsk! 
Kaip atšvęsi savo tobulėjimą?

Ko išmokai? Kaip mokymasis šito padėjo sekti Jėzumi? Kaip 
gali tai panaudoti tarnaudamas (- a) kitiems? Užrašyk, ką 
darei ir kaip jauteisi.

Ką, tavo manymu, turėtum išmokti ar pabandyti? 
Ką moki daryti gerai? Ką norėtum išmokti daryti 
geriau? Pasirink vieną dalyką.

DVASINIS
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● Puikiai! Sekasi vis geriau ir aš noriu mokytis toliau.
● Man reikia pagalbos.
● Noriu pamėginti kažką kita.
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Nuo ko gali pradėti ar ką gali daryti? 
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DATA

Švęsk! 
Kaip atšvęsi savo tobulėjimą?

Ko išmokai? Kaip mokymasis šito padėjo sekti Jėzumi? Kaip 
gali tai panaudoti tarnaudamas (- a) kitiems? Užrašyk, ką 
darei ir kaip jauteisi.

Ką, tavo manymu, turėtum išmokti ar pabandyti? 
Ką moki daryti gerai? Ką norėtum išmokti daryti 
geriau? Pasirink vieną dalyką.

SOCIALINIS
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DATA

Švęsk! 
Kaip atšvęsi savo tobulėjimą?

Ko išmokai? Kaip mokymasis šito padėjo sekti Jėzumi? Kaip 
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PROTINIS
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Nuo ko gali pradėti ar ką gali daryti? 
Kas galėtų tau padėti? 
Kaip tai padėtų tau sekti Jėzumi?

Suplanuok, ką darysi. Stenkis iš visų jėgų. 
Kaip tau sekasi mokytis?



Siek
  Š

ve
nt

os
ios Dvasios pagalbos

At
rask

Planuok

Veik

Apm

ąstyk

34

DATA

Švęsk! 
Kaip atšvęsi savo tobulėjimą?

Ko išmokai? Kaip mokymasis šito padėjo sekti Jėzumi? Kaip 
gali tai panaudoti tarnaudamas (- a) kitiems? Užrašyk, ką 
darei ir kaip jauteisi.

Ką, tavo manymu, turėtum išmokti ar pabandyti? 
Ką moki daryti gerai? Ką norėtum išmokti daryti 
geriau? Pasirink vieną dalyką.
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● Puikiai! Sekasi vis geriau ir aš noriu mokytis toliau.
● Man reikia pagalbos.
● Noriu pamėginti kažką kita.
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Nuo ko gali pradėti ar ką gali daryti? 
Kas galėtų tau padėti? 
Kaip tai padėtų tau sekti Jėzumi?

Suplanuok, ką darysi. Stenkis iš visų jėgų. 
Kaip tau sekasi mokytis?
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DATA

Švęsk! 
Kaip atšvęsi savo tobulėjimą?

Ko išmokai? Kaip mokymasis šito padėjo sekti Jėzumi? Kaip 
gali tai panaudoti tarnaudamas (- a) kitiems? Užrašyk, ką 
darei ir kaip jauteisi.

Ką, tavo manymu, turėtum išmokti ar pabandyti? 
Ką moki daryti gerai? Ką norėtum išmokti daryti 
geriau? Pasirink vieną dalyką.
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● Puikiai! Sekasi vis geriau ir aš noriu mokytis toliau.
● Man reikia pagalbos.
● Noriu pamėginti kažką kita.
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Nuo ko gali pradėti ar ką gali daryti? 
Kas galėtų tau padėti? 
Kaip tai padėtų tau sekti Jėzumi?

Suplanuok, ką darysi. Stenkis iš visų jėgų. 
Kaip tau sekasi mokytis?
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DATA

Švęsk! 
Kaip atšvęsi savo tobulėjimą?

Ko išmokai? Kaip mokymasis šito padėjo sekti Jėzumi? Kaip 
gali tai panaudoti tarnaudamas (- a) kitiems? Užrašyk, ką 
darei ir kaip jauteisi.

Ką, tavo manymu, turėtum išmokti ar pabandyti? 
Ką moki daryti gerai? Ką norėtum išmokti daryti 
geriau? Pasirink vieną dalyką.
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● Puikiai! Sekasi vis geriau ir aš noriu mokytis toliau.
● Man reikia pagalbos.
● Noriu pamėginti kažką kita.
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Nuo ko gali pradėti ar ką gali daryti? 
Kas galėtų tau padėti? 
Kaip tai padėtų tau sekti Jėzumi?

Suplanuok, ką darysi. Stenkis iš visų jėgų. 
Kaip tau sekasi mokytis?
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Užrašai
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Idėjos, kaip 
augti visose savo 
gyvenimo srityse
Šioje dalyje rasi idėjų, kaip gali sekti Gelbėtoju ir augti visose savo 
gyvenimo srityse. Nebūtina naudoti šių – geriausios yra tavo 
sugalvotos! Maldoje apsvarstyk, ką galėtum tobulinti dabar.

Daugiau idėjų rasi 
 ChildrenandYouth.ChurchofJesusChrist.org/lit.
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Dvasinis

Fizinis

Socialinis

Protinis



Idėjos dvasiniam augimui

46

Pasiruošk vykti į šventyklą
Išmok „Mano Evangelijos 
standartus“ ir kviesk kitus 
taip pat juos išmokti.

Kokių idėjų turi tu?

   

  

  

 
 

Kasdien skaityk Mormono Knygą
Išsiugdyk įprotį skaityti kasdien, 

skaityk bent kelias eilutes.



D
VASIN

IS

47

Išmok Tikėjimo Teiginius
Mintinai išmok Tikėjimo Teiginius 
ir išsiaiškink, ką jie reiškia.

Tobulink savo maldas
Prieš melsdamasis (- i) apmąs-

tyk, už ką gali padėkoti ir 
kokios pagalbos tau reikėtų.

Dėkok Dangiškajam Tėvui už 
palaiminimus
Užrašyk tris dalykus, už kuriuos esi 
dėkingas (- a). Kiekvieną dieną sten-
kis užrašyti vis kitus tris dalykus.
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Švęsk Šabo dieną
Nuspręsk, ką gali pradėti 
arba nustoti daryti, kad Šabo 
diena taptų ypatinga diena.

Tarnauk kitiems
Ieškok progų padėti 

kam nors savo šeimoje, 
mokykloje ar bažnyčioje.

Užsiimk šeimos istorijos darbu
Parašyk laišką močiutei ar 
seneliui, tetai ar dėdei. Paprašyk 
jų papasakoti ką nors iš tų laikų, 
kai jie buvo tavo amžiaus.
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Dalykis Evangelija
Pakalbėk apie Evangeliją 
su drauge ar draugu. 
Pakviesk draugę ar draugą 
į bažnyčią ar veiklą.

Mokyk Evangelijos
Pasidalyk savo mėgstamiausiu 

pasakojimu iš Raštų su savo šeima. 
Suvaidink jį arba nupiešk, kad tau 

būtų lengviau juo pasidalyti.

Padainuok kokią nors 
pradinukų dainą
Padainuok su kuo nors iš savo 
šeimos. Atkreipk dėmesį į tai,  
kaip jautiesi klausydamas (- a) 
geros muzikos.
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Pasidomėk šeima
Perskaityk „Šeima. 

Pareiškimas pasauliui“ 
ir su tėvais aptark 

tai, ko išmokai.

Rodyk meilę savo šeimai
Padaryk ką nors gero savo 
šeimos nariams.

Kokių idėjų turi tu?
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Pasidomėk kitomis kultūromis
Skaityk apie kitas kultūras, 
kalbėk su žmonėmis iš kitų 
šalių arba nueik į netoliese 
vyksiančią kultūrinę veiklą.

Įtrauk kitus
Ieškok būdų pabūti su kuo nors 
ar tarnauti kam nors, kas galbūt 
jaučiasi atstumtas ar atstumta 
arba kam reikia draugo ar draugės.

Tarnauk savo kaimynams
Su savo tėvais ar vadovais 
padaryk ką nors, kad padėtum 
žmonėms iš savo bendruomenės.
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Pasidomėk savo bendruomene
Apsilankyk policijos nuovadoje, 

gaisrinėje ar kokioje nors 
visuomeninėje organizacijoje. 

Pasidomėk, kuo jie užsiima, 
ir padėkok už jų darbą.

Susirask naują draugą
Susipažink su kuo nors 
ir pakviesk jį arba ją 
drauge pažaisti.

Išmok atsiprašyti ir atleisti
Suvaidink situacijas, kuriose 
kažkam reikėtų atsiprašyti 
ar atleisti. Mokykis dalintis 
jausmais ir reaguoti.
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Kalbėk maloniai
Pratinkis vartoti žodžius, kurie 
džiugintų, o ne žeistų. Pasitark, 
ką galėtum atsakyti, kai kas 
nors su tavimi kalbėdamas 
vartoja nemalonius žodžius.

Valdyk savo nuotaiką
Mokykis nusiraminti, kai 

pyksti. Pavyzdžiui, gali giliai 
kvėpuoti, skaičiuoti iki dešimties 

ar įsivaizduoti, kad esi savo 
mėgstamiausioje vietoje.

Sveikinkis
Susipažink su kuo nors 
mokykloje, kaimynystėje, 
apylinkėje ar skyriuje. Supa-
žindink tą žmogų su kitais.
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Kokių idėjų turi tu?

   

  

  

 
 

Mokykis gaminti maistą
Padėk pagaminti sveiką patiekalą 

ar užkandį. Pasidalyk juo su 
savo šeima ar draugais.

Stiprink savo kūną
Reguliariai judėk, pavyzdžiui, 
sportuok, šok, mankštinkis 
ar žaisk lauke.
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Gerbk savo kūną
Kasdien rūpinkis savo kūno švara. 
Reguliariai maudykis. Kasdien 
išsivalyk dantis ir susišukuok.

Rūpinkis savo namais
Padaryk ką nors, kad tavo 

namuose būtų malonu gyventi, 
pavyzdžiui, išvalyk ar papuošk 

namus, sutvarkyk kiemą.

Rūpinkis tuo, kas tavo
Paprašyk, kad tėvai tave 
pamokytų suremontuoti ar 
prižiūrėti tai, kuo naudojiesi.
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Paklusk Išminties Žodžiui
Perskaityk Doktrinos ir Sandorų 
89 skyrių ir išsiaiškink, ką žada 
Dangiškasis Tėvas, jei laikysiesi 
Išminties Žodžio. Nuspręsk, 
kaip gali jo tiksliau laikytis.

Išsiugdyk naują meninį įgūdį
Nupiešk ar nutapyk 
paveikslą ir padovanok 
jį mylimam žmogui.

Išsiugdyk naują muzikinį įgūdį
Išmok padainuoti dainą, groti 

instrumentu ar diriguoti. Pasisiūlyk 
pasidalyti savo įgūdžiu šeimos 

namų vakare arba kitoje veikloje.
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Mėgaukis grynu oru
Eik su šeima ar draugais 
pasivaikščioti ir 
patyrinėti aplinkos.

Pasidalyk savo talentais
Pasidalyk savo talentu su 

kuo nors, kas yra vienišas.

Pasiruošk nelaimės atvejams
Su tėvais ar vadovais 
paruošk planą, ką daryti 
nelaimės atveju.
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Sužinok apie dešimtinę
Sužinok, kodėl yra svarbu 

mokėti dešimtinę. Atiduok 
dešimt procentų savo 

pajamų Viešpačiui.

Tobulink savo 
skaitymo įgūdžius
Perskaityk knygą nauja 
tema ar tokią knygą, kuri 
yra didesnės apimties, 
negu tu skaitai įprastai.

Kokių idėjų turi tu?
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Išmok saugaus elgesio internete
Surašykite taisykles, kuriomis 
jūsų šeima remsis naudodamasi 
internetu ar programėlėmis.

Išmok ką nors naujo
Pasirink, kas tave domina, ir 

sužinok apie tai viską, ką gali.

Dalyvauk kultūriniame 
renginyje arba jį stebėk
Aplankyk netoliese esantį 
muziejų ar kultūrinį renginį. 
Pakalbėk su savo draugais ar 
šeima apie tai, ką naujo sužinojai.



Idėjos protiniam augimui

60

Pasidomėk įvairiais darbais
Aplankyk ką nors iš pažįstamų 
jų darbe ir sužinok, ką jie 
daro ir kaip viskas vyksta.

Pasidomėk žmonėmis, 
kuriais žaviesi

Tai galėtų būti kas nors iš 
pažįstamų, istorinė asmenybė ar 
kas nors iš Raštų. Nuspręsk, kaip 

gali būti panašesnis (- ė) į juos.

Kaip rinktis tai, kas gera
Visi pasirinkimai turi pasekmes – 
kiekvienas veiksmas atneša 
rezultatus. Sudaryk kelių 
pasirinkimų ir jų pasekmių sąrašą.
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Mokykis naujos kalbos
Išmok pasakyti labas ir kitus 

pagrindinius žodžius dar viena 
kalba. Jei įmanoma, pasipraktikuok 

su kuo nors, kas kalba ta kalba.

Tobulink savo atmintį
Mintinai išmok mėgstamiausią 
Raštų eilutę, eilėraštį ar dainą.

Užrašyk pasakojimą
Parašyk pasakojimą apie savo 
gyvenimą arba apie šeimos narį.
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Tikėjimo Teiginiai
1 Mes tikime Dievą, Amžinąjį Tėvą, ir jo 
Sūnų Jėzų Kristų, ir Šventąją Dvasią.

2 Mes tikime, kad žmonės bus nubausti 
už savo pačių nuodėmes, o ne už Ado-
mo prasižengimą.

3 Mes tikime, kad per Kristaus apmokė-
jimą visa žmonija gali būti išgelbėta per 
paklusnumą evangelijos įstatymams ir 
apeigoms.

4  Mes tikime, kad pirmieji evangelijos 
principai ir apeigos yra: pirma, tikėjimas į 
Viešpatį Jėzų Kristų; antra, atgaila; trečia, 
krikštas panardinant nuodėmėms atleis-
ti; ketvirta, rankų uždėjimas Šventosios 
Dvasios dovanai suteikti.

5 Mes tikime, kad evangelijai skelbti ir jos 
apeigoms atlikti, vyras turi būti pašauk-
tas Dievo per pranašystę bei rankų 
uždėjimą tų, kurie yra įgalioti.

6  Mes tikime ta pačia organizacija, 
kuri egzistavo pirmykštėje Bažnyčioje, 
būtent: apaštalais, pranašais, ganytojais, 
mokytojais, evangelistais ir taip toliau.

7  Mes tikime liežuvių, pranašystės, 
apreiškimų, regėjimų, gydymo, liežuvių 
aiškinimo ir kitomis dovanomis.

8 Mes tikime, kad Biblija yra Dievo žodis, 
tiek, kiek ji teisingai išversta; mes taip pat 
tikime, kad Mormono Knyga yra Dievo 
žodis.

9  Mes tikime visa, ką Dievas apreiškė, 
visa, ką jis apreiškia šiuo metu, ir tikime, 
kad jis dar apreikš daug didžių ir svarbių 
dalykų, susijusių su Dievo karalyste.

10 Mes tikime Izraelio surinkimu tiesio-
gine prasme ir dešimties genčių sugrą-
žinimu; kad Sionė (Naujoji Jeruzalė) bus 
pastatyta Amerikos žemyne; kad Kristus 
pats viešpataus žemėje; ir kad žemė bus 
atnaujinta ir atgaus savo rojišką šlovę.

11 Mes tvirtiname turį privilegiją garbinti 
Visagalį Dievą pagal tai, kaip liepia mūsų 
pačių sąžinė, ir pripažįstame tokią pačią 
privilegiją visiems žmonėms – tegul jie 
garbina, kaip nori, kur nori ir ką nori.

12  Mes tikime, jog reikia paklusti kara-
liams, prezidentams, valdytojams bei 
valdininkams, paklustant įstatymui, ger-
biant ir palaikant jį.

13 Mes tikime, jog turime būti sąžiningi, 
patikimi, skaistūs, geranoriški, dorybingi 
ir daryti gera visiems žmonėms; iš tiesų, 
galime pasakyti, kad sekame Pauliaus 
pamokymu: Mes visa tikime, mes viskuo 
viliamės, mes daug ištvėrėme ir tikimės, 
kad pajėgsime ištverti viską. Jei yra kas 
dora, mylėtina ar verta pritarimo, ar gir-
tina – mes siekiame viso to.

Džozefas Smitas.
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Mano Evangelijos standartai

Evangelijos standartai padeda daryti tai, ką darytų 
Jėzus. Galbūt jie suteiks idėjų, ką naujo būtų galima 
suplanuoti ir nuveikti.
• Laikysiuosi plano, kurį man paruošė Dangiškasis Tėvas.

• Atminsiu savo krikšto sandorą ir klausysiu Šventosios Dvasios.

• Rinksiuosi tai, kas teisinga. Žinau, kad padaręs (- iusi) klaidą galiu 
atgailauti.

• Būsiu sąžiningas (- a) su Dangiškuoju Tėvu, kitais žmonėmis ir 
pačiu (- ia) savimi.

• Dangiškojo Tėvo ir Jėzaus Kristaus vardus vartosiu pagarbiai.

• Nesikeiksiu ir šiurkščiai nekalbėsiu.

• Šabo dieną darysiu tai, kas padės man jaustis arti Dangiškojo Tėvo ir 
Jėzaus Kristaus.

• Gerbsiu savo gimdytojus ir darysiu, ką galiu, kad sustiprinčiau savo šeimą.

• Išlaikysiu savo protą ir kūną šventus ir tyrus ir nevartosiu nieko, kas 
man žalinga.

• Rengsiuosi kukliai, kad parodyčiau pagarbą Dangiškajam Tėvui ir sau 
pačiam (- iai).

• Skaitysiu, žiūrėsiu ir klausysiu tik tai, kas patinka Dangiškajam Tėvui.

• Klausysiu tik tokios muzikos, kuri patinka Dangiškajam Tėvui.

• Sieksiu turėti gerų draugų ir su kitais elgsiuosi maloniai.

• Dabar gyvensiu taip, kad būčiau vertas (- a) vykti į šventyklą, ir darysiu, 
ką galiu, kad turėčiau amžinąją šeimą.
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Mokomosios priemonės

Asmeninis tobulėjimas. Vadovas jaunimui

Asmeninis tobulėjimas. Vadovas vaikams

Jaunimo stiprybės vardan

Vaikams ir jaunimui skirta svetainė
ChildrenandYouth .ChurchofJesusChrist .org

Programėlė „Gospel Living“
Skirta Android, Apple mobiliesiems įrenginiams



IV



© 2019 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved. Versija: 4/19. 16853 156. 
Išspausdinta Jungtinėse Amerikos Valstijose

Vardas

Metai




