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Vaikai ir pornografija.  
Kaip meilė gali padėti, p. 36
Evangelijos lęšio skaidrumas, p. 12

5 būdai, kaip Jėzus  
apsaugojo vaikus, p. 18

Šventyklos palaiminimų  
Ramiojo vandenyno regione 

100- mečio šventė, p. 28
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Štai keli faktai apie Madagaskarą ir Bažnyčią jame:

vietinių genčių 
saloje

Bažnyčios narių

bendruomenių

milijonai 
žmonių gyvena 
Madagaskare

5
daugiausia įtakos 
padariusios kultūros: 
Polinezijos, arabų, 
Azijos, Afrikos ir 
prancūzų

2
oficialios kalbos: 
malagasių ir 
prancūzų

18

26

12 000
40

metais Bordo mieste, 
Prancūzijoje, pakrikštytas 
pirmasis narys malagasis

1986
metais pakrikštyti ir 
patvirtinti penki žmonės1990
metais įkurta pirmoji misija1998
metais įsteigtas pirmasis 
kuolas2000
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Jėzus myli 
mūsų vaikus
Daug laiko praleidžiu galvodama apie vaikus. Myliu 

savo, giminaičių ir draugų vaikus. Be to, dirbant 
Bažnyčios žurnalų redakcijoje tenka kurti ir redaguoti 
viso pasaulio vaikams skirtus puslapius. Bet prieš 
kelerius metus suvokiau, kad niekada nestudijavau, ko 
Raštai moko apie vaikus. Todėl nutariau skaityti Naująjį 
Testamentą ir Mormono Knygą ir ypač didelį dėmesį 
skirti tam, ką sužinosiu apie šią išskirtinę grupę.

Tai pakeitė mano gyvenimą! Be daugybės atrastų 
tiesų, visų vertingiausias buvo supratimas, kaip stipriai 
Jėzui rūpi vaikai. Jis tarnavo vaikams, kaip konkrečiai 
grupei, vis išskirdamas juos iš kitų. Kaip galime sekti 
Jo pavyzdžiu?

18- ame puslapyje, savo straipsnyje dalijuosi kai 
kuriomis studijuojant Raštus po truputį surinktomis 
įžvalgomis, papildytomis kelių smurto prevencijos 
ekspertų idėjomis ir pasiūlymais.

Vaikai tokie brangūs! Viliuosi, kad drauge galime 
apsaugoti ir sustiprinti juos, elgdamiesi taip, kaip 
elgtųsi Jėzus!

Su meile
Marisa Vidison

Laie šventykla Havajuose.  
Šimtmetį vykęs surinkimas
Klintonas D. ir Andžela R. 
Kristensenai

28

Evangelijos perspektyvos 
palaiminimai
Vyresnysis Garis E. Styvensonas

12

Kova su pornografija: 
apsaugoti, reaguoti ir 
pagydyti
Džojė D. Džouns

36

Būti ar būti buvusiu –  
štai mįslė
Vyresnysis Džonis L. Kochas

24



	 2 0 1 9   m . 	 s p a l i s  3

5 Vaikų saugojimas nuo pornografijos

6 Tikėjimo portretai
 Vilsonas Di Paula, San Chosė, Urugvajus

Kai Vilsonas pateko į jį suluošinusią motociklo avariją, o netrukus po 
to mirė jo žmona, nežinojo ko griebtis. Bet Evangelija parodė jam 
atsakymus.

8 Tarnystės principai
 Ar nepraleidote šios esminės tarnystės dalies?

Turėtume ne tik „verk[ti] su verkiančiais“, bet ir „džiau[gtis] su 
besidžiaugiančiais“. Yra keturi būdai, kaip galite tai daryti.

12 Evangelijos perspektyvos palaiminimai
Vyresnysis Garis E. Styvensonas
Jei išlaikome dvasinį balansą, geriau matysime Evangelijos 
perspektyvą.

18 Apsaugoti vaikus
Marisa Vidison
Jėzus Kristus mylėjo ir saugojo vaikus. Kaip galite sekti jo pavyzdžiu?

24 Būti ar būti buvusiu – štai mįslė
Vyresnysis Džonis L. Kochas
Lengva teisti kitus, bet turime būti atsargūs, teisti teisiai ir kitus matyti 
tokius, kokius juos mato Dievas.

28 Laie šventykla Havajuose. Šimtmetį vykęs surinkimas
Klintonas D. ir Andžela R. Kristensenai
100 metų šventykla Havajuose teikė galimybę šventiesiems Ramiojo 
vandenyno regione gauti šventyklos palaiminimus.

32 Pastarųjų dienų šventųjų balsai
Dvi seserys nuvedamos tarnauti; misionierių žinia pakeičia gyvenimą; 
vyskupas nusprendžia, kaip išleisti premiją; laiškas padeda pataisyti 
pašlijusius santykius.

36 Kova su pornografija: apsaugoti, reaguoti ir pagydyti
Džojė D. Džouns
Vaikus veikia pornografija, jie su ja susiduria, bet jūsų meilė gali 
padėti jiems išvengti jos žalingo poveikio ir jį nugalėti.

Jauni suaugusieji

42 
Šį mėnesį aptariame, 
ką daryti, jei  draugaujate 
su kuo nors, kas kovoja su 
polinkiu į pornografiją, ir 
skelbiame vilties kupinas 
istorijas, kuriomis 
pasidalijo tie, kurie 
draugaudami 
susidūrė su 
pornografija.

Jaunimas

50 
Ką reiškia būti tikru 
draugu, kaip vienas 
vaikinas skelbia 
Evangeliją ir priminimas 
apie svarbiausią 
Bažnyčios kertinį  
akmenį.

Trumpi skaitiniai

Viršelyje
Nuotrauka iš Getty Images, 

naudojama tik kaip vaizdinė 
medžiaga, kurioje pozuoja 

modeliai.

Skyriai

Tur inys

Vaikai

Draugas
Atraskite, kaip mylėti kitus taip, 
kaip mylėjo Jėzus. Malda padeda 
Prodžiui, kai jam baisu. Florensa 
tampa slaugytoja. Galite 
ruoštis šventyklai.
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Kadaise pati kovojau su polinkiu į 
pornografiją. Kodėl nekovoja jis?
Vardas neskelbiamas
Jauna suaugusioji iš Gvatemalos 
pasakoja, kaip, priimdama sunkų 
sprendimą, pasikliovė Viešpačiu.

Kaip išmokau reaguoti, kai kas 
nors prisipažįsta, kad kovoja su 
polinkiu į pornografiją
Vardas neskelbiamas
Žinios apie tai, kad kas nors turi polinkį 
į pornografiją, gali sukelti įvairiausių 
emocijų, bet ši jauna suaugusioji 
pasikliovė Gelbėtoju, padėjusiu žinoti, 
kaip reaguoti su meile.

Kaip gyvenu po to, kai sužinojau, 
kad mano sužadėtinis žiūrėjo 
pornografiją
Vardas neskelbiamas
Jauna suaugusioji iš Taičio pasakoja, 
kokią įtaką pornografija padarė jos 
santykiams.

SUŽINOKITE DAUGIAU
Programėlėje „Gospel Library“ („Evangelijos 
biblioteka“) arba internete adresu  
liahona .ChurchofJesusChrist .org jūs galite:

• Rasti naujausią numerį.

• Rasti tik internete skelbiamą medžiagą.

• Ieškoti informacijos ankstesniuose numeriuose.

• Pateikti savo pasakojimus ir atsiliepimus.

• Užsiprenumeruoti arba padovanoti prenumeratą.

• Pagerinti Evangelijos studijavimą naudojant 
skaitmenines priemones.

• Dalytis patikusiais straipsniais ir filmais.

• Atsisiųsti ir išsispausdinti straipsnius.

SUSISIEKITE SU MUMIS
Klausimus ir atsiliepimus siųskite adresu  
liahona@ ChurchofJesusChrist .org.

Tikėjimą stiprinančius pasakojimus siųskite 
adresu liahona .ChurchofJesusChrist .org 
arba pašto adresu:
Liahona, flr. 23
50 E. North Temple Street
Salt Lake City, UT 84150- 0023, USA

Liahona, skaitmeninė versija

SPECIALŪS STRAIPSNIAI, TIK SKAITMENINĖ VERSIJA
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liahona .ChurchofJesusChrist .org facebook .com/ liahona „Gospel Library“ programėlė
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Pradinukų organizacijos visuotinė prezidentė sesuo Džojė D. Džouns sako, kad 
geriausias ginklas prieš pornografiją yra meilė: „Populiarioje frazėje teigiama, kad 
„pornografija žudo meilę“, bet taip pat atminkime, jog meilė nugali pornografiją.“  
Yra trys būdai, kaip rodant meilę saugoti vaikus nuo pornografijos įtakos.

Sesuo Džouns kiekvieną 
iš šių idėjų plačiau 
paaiškina savo 
straipsnyje, 
išspausdin-
tame 36 
puslapyje.
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„Saugome vaikus tol,  
kol jie galės apsisaugoti patys.“

Brigamo Jango universiteto kurso „Šeimos gyvenimas“  
profesorius Džeisonas S. Kerolas

KĄ GALITE DARYTI

■  Nesidrovėkite kalbėtis 
su savo vaikais apie 
seksualumą ir kaip 
apsisaugoti nuo 
pornografijos.

■  Padėkite vaikams 
suprasti kodėl.

■  Kiekviename, net 
paauglių ir suaugusiųjų, 
išmaniajame telefone 
ir planšetiniame 
kompiuteryje turi 
būti apsauga.

■  Niekada 
nepalikite jais 
besinaudojančio 
žmogaus vieno 
kambaryje.

■  Nesmerkite vaikų, 
papasakojusių apie 
polinkį į pornografiją.

APSAUGA:  

„Myliu tave“
Puoselėkite tokius 

santykius, kurie padėtų 
vaikams jaustis saugiems 

ir mylimiems.

REAGAVIMAS:  

„Vis dar tave myliu“
Kalbėkite su vaikais apie 
pornografiją ir skatinkite 

iškilus klausimams 
kreiptis į jus.

GYDYMAS:  

„Visada tave mylėsiu“
Patikinkite vaikus, kad 

net jeigu jie turi bėdų dėl 
pornografijos, jūsų meilė 

nesikeičia.

V A I K Ų  S A U G O J I M A S  N U O  P O R N O G R A F I J O S
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Vilsonas Di Paula
San Chosė, Urugvajus

Po motociklo avarijos Vilsonas liko 
paralyžiuotas. Po metų mirė jo žmona. Likęs 
našlys su dviem dukrelėmis, Vilsonas nežinojo, 
ko griebtis. Jis nežinojo, ar verta gyventi. 
Vilsonas galėjo pasiduoti kartėliui. Užuot 
pasidavęs, jis ėmė ieškoti tiesos.
FOTOGRAFAS KOUDIS BELAS

T I K Ė J I M O  P O R T R E T A I

Man kilo daug klausimų. Kodėl nutinka 
blogi dalykai? Gyvenau stengdamasis 
elgtis teisingai, bet netekau žmonos ir likau 
vežimėlyje, vėliau gydytojai mano dukrai 
turėjo atlikti galvos operaciją ir pašalinti 
auglį. Pradėjau galvoti, kad gyvenimas yra 
beprasmis.

Suvokiau, kad turiu surasti tiesą. 
Domėjausi įvairiomis religijomis ir atradau 
Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus 
Bažnyčią. Pajutau, kad ji teisinga.

Dabar žinau, kad žemėje esame su 
tikslu. Esame čia, kaip numatyta Dangiškojo 
Tėvo amžinajame plane. Turime Gelbėtoją, 
kuris nugalėjo mirtį ir buvo prikeltas. Šis 
žinojimas mane stiprina. Dabar aš sten-
giuosi ištverti iki galo ir tobulėti. Turiu tikslą 
ir žinau, kad, stengdamasis gyventi vertai, 
galiu turėti amžinąją šeimą.

KAIP PATEIKTI „TIKĖJIMO PORTRETĄ“
 Apsilankę liahona .Churchof 
JesusChrist .org galite pateikti 
trumpą apibūdinimą ir aukštos 
rezoliucijos nuotrauką žmogaus, 
kuris jus įkvepia.

SUŽINOKITE DAUGIAU
 Daugiau (įskaitant papildomas 
nuotraukas) apie Vilsono 
tikėjimo kelią rasite internetinėje 
arba „Evangelijos bibliotekos“ 
straipsnio versijoje adresu 
ChurchofJesusChrist .org/  
go/ 10196.
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Kai galvojame apie tarnystę, lengva galvoti apie pagalbą 
tiems, kam jos reikia. Kalbame apie daržo sutvarky-
mą našlei, vakarienės atnešimą ligoniui arba davimą 

gyvenantiems nepritekliuje. Prisimename Pauliaus patarimą 
„verk[ti] su verkiančiais“, bet ar pakankamai dėmesio skiriame 
pirmajai šios eilutės daliai – „džiau[gsmui] su besidžiaugian-
čiais“? (Romiečiams 12:15) Džiūgavimas su tais, kuriems tar-
naujame, – ar tai reikštų jų sėkmės paminėjimą, ar pagalbą 
padedant rasti džiaugsmą sunkiais momentais –  
yra svarbi tarnystės Gelbėtojo būdu dalis.

Štai trys idėjos, kurios gali padėti (ir viena – išvengti 
kliūčių) bandant susitelkti į gerus Dievo mums duotus 
dalykus.

1. Matykite
Merginų organizacijos visuotinė prezidentė 

Bonė H. Kordon padeda mums suprasti, kad 
turime matyti tuos, kuriems tarnaujame, – matyti 
ne vien jų naštas ir vargus, bet ir jų stiprybes, 

Tarnystės principai

Ar	nepraleidote	
šios	esminės 
tarnystės	dalies?
Tarnystė tiek pat „džiau[gsmas] su besidžiaugiančiais“,  
kiek ir „verk[smas] su verkiančiais“ (Romiečiams 12:15).
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PASIDALYKITE SAVO PATYRIMAIS
Aprašykite savo patyrimus, kaip tarnavote  
kitiems arba kaip kiti tarnavo jums, ir  
atsiųskite juos mums. Apsilankykite  
liahona .ChurchofJesusChrist .org ir  
spustelėkite „Submit an Article or Feedback“.
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S talentus ir sėkmę. Ji sakė, kad turime būti jų „šalininkas 

ir pasitikėjimo vertas pašnekovas – žmogus, kuris supran-
ta jų aplinkybes ir palaiko jų lūkesčius bei siekius“ 1.

Palyginime apie avis ir ožius Gelbėtojas pasakė, kad atsidūrę Jo 
dešinėje klaus: „Viešpatie, kada gi matėme Tave alkaną ir pavalgydinome, 
ištroškusį ir pagirdėme?

Kada gi matėme Tave keliaujantį ir priėmėme?“ (Mato 25:37–38)
„Broliai ir seserys, svarbiausias žodis yra matėme, – sakė sesuo Kordon. –  

Teisieji matė stokojančius, nes prižiūrėjo ir pastebėjo. Mes taip pat galime 
būti dėmesingi, kad padėtume ir paguostume, kad drauge džiaugtumės ir 
net svajotume.“ 2

2. Raskite priežasčių džiaugtis
Džiaukitės didele ir maža sėkme. Tai galėtų būti įveiktas vėžys arba išgy-

ventos skyrybos, surastas naujas darbas ar rastas pamestas batas, atlaikytas 
mėnuo, netekus artimo žmogaus, arba savaitė be cukraus.

Paskambinkite ir pasveikinkite, palikite atviruką arba nueikite papietauti. 
Dalydamiesi savo palaiminimais, rodydami dėkingumą ir džiaugdamiesi 
kitų palaiminimais arba sėkme, mes „džiūgau[ jame] savo brolių džiaugsmu“ 
(Almos 30:34).
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3. Pastebėkite Viešpaties ranką
Kartais džiaugtis su kitais reiškia padėti jiems pamatyti džiaugsmo prie-

žastis, kad ir kokie sunkumai arba malonumai užgriūtų mūsų gyvenimą. 
Paprasta tiesa, kad Dangiškasis Tėvas žino apie mus ir yra pasiruošęs mus 
pakylėti, gali tapti nuostabiu džiaugsmo šaltiniu.

Galite padėti kitiems įžvelgti Viešpaties ranką jų gyvenime papasakoda-
mi, kaip matėte ją savajame. Nebijokite pasirodyti silpni ir papasakokite, 
kaip Dangiškasis Tėvas jums padėjo išgyventi sunkumus. Toks liudijimas 
padės kitiems pastebėti ir įvertinti Jo pagalbą, kurios patys sulaukė (žr. 
Mozijo 24:14).

4. Neribokite savo gebėjimo džiaugtis
Deja, mes kartais ribojame savo gebėjimą džiaugtis su kitais, ypač kai 

manome, kad ne kažin ką galime pasiūlyti arba kad ne itin daug esame 
pasiekę savo gyvenime. Užuot ėmę džiaugtis dėl kito laimės, mes įkliūvame 
į palyginimų spąstus. Kaip mokė vyresnysis Kventinas L. Kukas iš Dvylikos 
Apaštalų Kvorumo: „Palaiminimų lyginimas tikrai išvys džiaugsmą. 
Negalime tuo pat metu būti dėkingi ir pavydėti.“ 3

GELBĖTOJO PAVYZDYS
Jėzus Kristus dažnai džiaugėsi kitų 
laime. Jis dalyvavo vestuvėse Kanoje, 
kur ne tik džiaugėsi tokia laiminga 
proga, bet pavertė vandenį vynu 
(žr. Jono 2:1–11). Mes taip pat galime 
pasistengti dalyvauti svarbiuose 
žmonių, kuriems tarnaujame, 
gyvenimo renginiuose.

Taip pat matome, kad Gelbėtoją 
džiugino kitų teisumas. Aplankęs 
nefitus Jis jiems sakė: „Palaiminti 
jūs dėl savo tikėjimo. Ir dabar 
štai, mano džiaugsmas pilnas“ 
(3 Nefio 17:20).
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„Kaip galima nugalėti šią beveik visiems mums būdingą tendenciją? – 
klausė vyresnysis Džefris R. Holandas iš Dvylikos Apaštalų Kvorumo. – […] 
galime suskaičiuoti savo gausybę turimų palaiminimų ir paploti kitų žmonių 
pasiekimams. Užvis geriausia, kad galime tarnauti žmonėms, – tai geriausias 
dalykas, kuris padeda išmokti užuojautos kitam.“ 4 Užuot lyginę, galime girti 
tuos, kuriems tarnaujame. Laisvai sakykite, kokias jų arba jų šeimos narių 
savybes vertinate.

Kaip mums primena Paulius, visi esame Kristaus kūno nariai, o kai „kuris 
narys pagerbiamas, su juo džiaugiasi visi nariai“ (1 Korintiečiams 12:26). 
Dangiškojo Tėvo padedami galime žinoti, ką patiria kiti, džiaugtis didelėmis 
ir mažomis sėkmėmis, padėti jiems įžvelgti Viešpaties ranką ir nugalėti pavy-
dą, kad drauge galėtume nuoširdžiai džiaugtis palaiminimais, talentais ir 
kitų laime. ◼

IŠNAŠOS
 1. Bonė H. Kordon, Tapkite ganytoju, 2018 m. spalio visuotinės konferencijos medžiaga.
 2. Bonė H. Kordon, Tapkite ganytoju.
 3. Quentin L. Cook, “Rejoice!” Ensign, Nov. 1996, 30.
 4. Džefris R. Holandas, „Kitas sūnus paklydėlis“,  2002 m. visuotinės konferencijos medžiaga.

KVIETIMAS VEIKTI
Pagalvokite apie žmones, 
kuriems tarnaujate. Kokie jų 
talentai ir stiprybės? Kokias 
galimybes jie turėjo ir ką 
pasiekė? Kaip galite su jais 
pasidžiaugti, juos pagirti 
arba paskatinti?
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Koks didis palaiminimas būti Jėzaus Kristaus Bažnyčios nariais Evangelijos 
laikotarpiu, kai karalystės raktų sugrąžinimas ir pranašystės išsipildymas 
mums patiems leidžia matyti, kaip „evangelija risis iki žemės pakraščių 
kaip akmuo, atkirstas nuo kalno ne žmogaus rankomis, risis, kol pripildys 

visą žemę“ (Doktrinos ir Sandorų 65:2).
Žiūrint į dabar Bažnyčios įkurtus daugiau kaip 3 300 kuolų, atrodo, kad šios Senojo 

Testamento pranašui Danieliui duotos ir šiuo laikotarpiu pakartotos pranašystės išsipil-
dymas įpusėjo. Per pastaruosius 50 metų Bažnyčios narių kiekis išaugo nuo 2,1 milijono 
iki 16 milijonų.1

Už šį spartų augimą ir pokytį ne mažesnį įspūdį man daro faktas, kad Evangelijos 
principai ir apeigos, įskaitant Jėzaus Kristaus Bažnyčiai apreikštą dieviško vadovavimo 
modelį, nesikeičia. Šis modelis leidžia organizuoti kuolus ir yra skirtas teikti „apsaug[ą] 
ir prieglobst[į] nuo audros ir nuo rūstybės, kai ji bus išlieta neskiesta ant visos žemės“ 
(Doktrinos ir Sandorų 115:6).

Broliai ir seserys, Viešpats dosniai apdovanoja mus palaiminimais. Svarbu suprasti, 
kad palaiminimai susiję su mūsų paklusimu įsakymams, o įsakymų laikymasis rodo 

Vyresnysis 
Garis E. 

Styvensonas
Iš Dvylikos 

Apaštalų Kvorumo

Evangelijos perspektyva padės jums lengviau suprasti, 
į ką atkreipti dėmesį, mąstant, kam gyvenime skirti 
prioritetą, sprendžiant problemas ir susidūrus su 
pagundomis.

N
U

O
TR

AU
KO

S 
IŠ

 G
ET

TY
 IM

AG
ES

Evangelijos  
perspektyvos  

palaiminimai



14 L i a h o n a

mūsų meilę Viešpačiui. Į šiuos panašūs Evangelijos principai 
mums suteikia svarbią perspektyvą.

Dėl to norėčiau pabrėžti du dalykus. Noriu atkreipti dėme-
sį, kad 2015 metais apie šiuos du dalykus jauniems vienišiems 
suaugusiesiems kalbėjo prezidentas Dalinas H. Ouksas, 
pirmasis patarėjas Pirmojoje Prezidentūroje.

Laikykitės Evangelijos perspektyvos
Prezidentas Ouksas sakė, kad „perspektyva reiškia tarp 

visų faktų matomą prasmingą ryšį, arba visą vaizdą“ 2. Štai 
keletas dalykų, kuriuos suprantate žvelgdami iš Evangelijos 
perspektyvos:

•  Esate mylinčio Dangiškojo Tėvo vaikai  
(žr. Doktrinos ir Sandorų 76:24).

•  Čia esate su tikslu ir turite galimybę rinktis  
(žr. 2 Nefio 2:27; 10:23).

•  „Nes visame kame būtinai turi būti priešingybė“  
(2 Nefio 2:11).

•  Jėzus Kristus yra mūsų Gelbėtojas ir užtarėjas pas Tėvą  
(žr. 1 Jono 2:1; Doktrinos ir Sandorų 110:4).

Pagalvokite, kas nutiks, jei Evangelijos perspektyva 
taps lęšiu, pro kurį žiūrėsite į kiekvieną gyvenimo detalę. 

Evangelijos perspektyva padės jums lengviau suprasti, į ką 
atkreipti dėmesį, mąstant, kam gyvenime skirti prioritetą, 
sprendžiant problemas ir susidūrus su pagundomis. Ji tikrai 
gali pakeisti jūsų požiūrį į visą gyvenimą ir įvairius sprendi-
mus, kuriuos teks priimti kelyje.

Taip žiūrėdami žinome, jog Viešpats nori, kad kas savaitę 
priimtume sakramentą, kad studijuotume Raštus ir kasdien 
Jam melstumės. Be to, mes žinome, kad Šėtonas gundys mus 
nesekti mūsų Gelbėtoju ir neklausyti tylių Dvasios raginimų. 
Tai žinodami galime aiškiau matyti, kad priešininkas sten-
giasi atimti mūsų valios laisvę ir gebėjimą atsilaikyti prieš jo 
pastangas įklampinti mus į priklausomybę nuo narkotikų ir 
pornografijos.

Priešingai nei jis, Evangelijos lęšis suteikia mums aiškią 
šeimų kūrimo – pasirinkimo tuoktis ir vaikus auginti teisu-
me – viziją. Toks požiūris taip pat atveria mūsų akis ir leidžia 
pamatyti, kad priešininkas norėtų visiškai sunaikinti šeimą ir 
supainioti lyčių vaidmenis, taip sumažindamas šeimų sudary-
mo ir stiprinimo vertę visuomenės akyse.

Išlaikykite dvasinę pusiausvyrą
Prezidentas Ouksas teigė: „Kai jauni suaugusieji mato 

perspektyvą – bendrą vaizdą, – be galo svarbu, kad gyveni-
me jie išlaikytų dvasinį balansą. Norėdami tai padaryti, turite 
susilaikyti nuo kai kurių šio pasaulio vilionių ir daryti tai, kas 
būtina siekiant priartėti prie Gelbėtojo.“ 3

Kita vertus, jus slegia daug neatidėliotinų rūpesčių ir 
skirtingos svarbos gyvenimo reikalų – visais jais reikia pasi-
rūpinti, skirti dėmesį ir nukreipti tinkama linkme. Kiekvienas 
turbūt sudarytumėte kitokį sąrašą, paremtą asmeninėmis 

Vienas didžiausių stebuklų jūsų 
mirtingajame gyvenime bus sugebėjimas 
atrasti pusiausvyrą tarp dvasingumo ir 
svarbių gyvenimo vaidmenų.
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aplinkybėmis, bet jame tikrai bus išsilavinimas, darbas, san-
tuoka ir emocinė bei fizinė gerovė. Be abejo, jūsų užduotis 
šiuos svarbius gyvenimo vaidmenis derinti su dvasingumu.

Prezidentas Ouksas taip pat pataria būti atsargiems 
„skiriant laiką, kad nebadautumėte dvasiškai tuo metu, kai 
pagrindiniai jūsų suplanuoti užsiėmimai yra kiti dalykai. 
Šis principas paaiškina, kodėl jauniems suaugusiesiems 
itin svarbu […] paklausyti patarimo lankyti Bažnyčios susi-
rinkimus, tarnauti Bažnyčioje, kasdien studijuoti Raštus, 
klauptis ir melstis su šeima ir tarnauti atliekant bažnytinius 
pašaukimus.“ 4

Stengdamiesi skirtingus asmeninius poreikius ir gyve-
nimo siekius bei išbandymus subalansuoti su dvasingumu 
pamatysite, kad tokią pusiausvyrą įmanoma pasiekti. Viešpats 
nereikalauja, kad imtumėtės to, ko negalite pasiekti. Ne kartą 
girdėjau prezidentą Tomą S. Monsoną (1927–2018) sakant: 
„Ką Viešpats pašaukia, tą Viešpats ir paruošia.“ 5 Manau, kad 
tai labiausiai taikytina Bažnyčios nariams.

Kad ir kaip sunku būtų išlaikyti tokią pusiausvyrą, paža-
du, kad vienas didžiausių jūsų mirtingojo gyvenimo stebuklų 
bus jūsų gebėjimas atrasti pusiausvyrą tarp dvasingumo 
ir svarbių gyvenimo vaidmenų. Tai gali įvykti taip, kad ne 
tik leis išlaikyti dvasingumo ir svarbių gyvenimo vaidmenų 
status kvo, bet ir augti bei tobulėti šiose abiejose svarbiose 
srityse.

Tai įmanoma dėl to, kad Viešpats yra viso to ašis. Jis yra 
centrinis pusiausvyros taškas. Ir Jis rūpinasi jumis kaip vienu 
iš Savo vaikų dėl to, kad Jis yra jūsų Dangiškasis Tėvas. Bet 
toks rezultatas priklauso nuo deramo susitelkimo ir pastangų 
siekiant pusiausvyros.

Remdamasis savo pastebėjimais ir asmenine patirtimi, 
manau, kad gyvenime esame linkę nusverti vieną arba kitą 
pusę. Norint išlaikyti pusiausvyrą reikia nuolatinių pastangų 
ir rūpesčio. Aktyviai stenkitės būti pastovūs.

Įdomu, kad tai gali paliesti abi sritis. Kartais matysite, jog 
jums reikia daugiau pastangų išlikti susitelkusiems į studijas 
arba į darbą, o „Bažnyčioje tarnauti tam skirtu laiku“. 6 Tačiau 
nepamirškite Viešpatį laikyti ašimi, padėsiančia rasti tinkamą 
dvasinę pusiausvyrą.

Viešpats jums padės
Laikantis Evangelijos perspektyvos nesunku suprasti 

esminę tiesą, kad Viešpats padės mums. Esminis Evangelijos 
principas – mes esame mylinčių Dangiškųjų Tėvų vaikai. 
Natūralu, kad Jie visokeriopai mums padeda grįžti į savo 
dangiškuosius namus.

Norėčiau su jumis pasidalyti pavyzdžiu, kaip Viešpats gali 
mums padėti. Prieš daugelį metų jį man papasakojo Tedas 
Karlsonas, vienas mano jaunystės vadovų. Tedas, kuris nese-
niai atgulė amžino poilsio, man augant padarė milžinišką 
poveikį. Jis augo Didžiosios depresijos metu, devintas iš 
keturiolikos vaikų. Jo šeima ūkininkavo ir augino galvijus. 
Finansiškai tai buvo sunkus metas, o jų didžiausias turtas 
buvo galvijų banda.

Tedo jaunystėje viena iš jo pareigų buvo prižiūrėti ir, kai 
reikėjo, ginti bandą užtikrinant, kad ji rastų geriausio pašaro, 
– jaunam berniukui tai buvo didelis darbas. Jis galėdavo tai 
padaryti padedamas sumanaus aviganio ponio, kuris žinojo, 
ką turi daryti, be daugybės nurodymų. Ponio vardas buvo 
Senasis Smokis. Bet Senasis Smokis turėjo vieną trūkumą 
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– jis nesileisdavo pagaunamas. Kai kas nors prie jo artindavo-
si, pasprukdavo, žinodamas, kad gali tekti dirbti.

Vieną dieną Senasis Smokis buvo pagautas, jam užmovė 
apynasrį, uždėjo balną, ir jaunasis Tedas išjojo į pievą, kurio-
je ganėsi banda. Žemė buvo perdžiūvusi, tokia pat buvo ir 
ganykla, bet Tedas pastebėjo, kad už jos palei geležinkelio 
bėgius auganti žolė buvo aukštesnė ir žalesnė. Taigi jis pagal-
vojo turįs išginti karves iš aptvertos ganyklos ir leisti joms 
pasimėgauti gera žole, augančia palei bėgius.

Senojo Smokio padedamas Tedas išginė bandą iš ganyk-
los ir ji pasklido į kairę ir į dešinę palei geležinkelio bėgius, 
ėsdama geresnę, žalesnę žolę. Atrodė, kad patenkintos karvės 
rūpinasi pačios savimi, taigi Tedas nulipo nuo savo arklio ir 
prisėdo ant vadžių, gėrėjosi apylinkėmis, žaidė ir pramogavo. 
Tačiau, siekdamas žalios žolės, Senasis Smokis galiausiai nuė-
jo toliau, jo vadžios išsprūdo iš po Tedo.

Ši idiliška ir taiki akimirka staiga baigėsi, kai Tedas tolu-
moje išgirdo ausį rėžiantį garsą. Tai buvo švilpukas artėjančio 
lokomotyvo, dundančio tais pačiais bėgiais, ant kurių prieš jį 
buvo tingiai pasklidusi banda! Jis suvokė, kad bandai ir taip 
pat jo šeimai pasekmės gali būti siaubingos, jei tik jis neveiks 
greitai ir nesurinks bandos atgal į ganyklą, toliau nuo besiarti-
nančio traukinio. Jis jautė, jog niekada sau neatleis dėl to, kad 
neįvykdė jam patikėtos pareigos.

Tedas skubiai pašoko ant kojų ir nudūmė pagriebti Smokio 
už vadžių. Senasis Smokis pamatė artėjantį Tedą ir, nenorėda-
mas būti sugautas, greitai nušuoliavo tolyn nuo jo. Uždusęs ir 
persigandęs, negyvų karvių ir šeimos tragedijos vaizdiniams 
mirgant mintyse, Tedas suvokė, kad negali delsti.

Vėliau jis aprašė, kas nutiko: „Mano Pradinukų organiza-
cijos mokytoja mokė mus melstis ir sustiprino mano motinos 

mokymus. Nežinodamas ko griebtis, parpuoliau ant kelių ir 
ėmiau melsti pagalbos, kad nuvaryčiau karves nuo bėgių.“

Tedas neišgirdo balso, bet jį pasiekė aiški mintis: 
„Atkreipk dėmesį, kad karvės gali vaikščioti šalia Smokio ir 
jis nesprunka. Taigi […] dabar, kai esi ant kelių, stokis ir ant 
rankų. Apsimesk karve ir prisėlink prie Senojo Smokio.“

Tedas sakė: „Aš padariau tai. Jis nekrustelėjo. Pačiupau už 
vadžių, privedžiau jį prie tvoros, užšokau jam ant nugaros ir 
pasileidome tarsi vėjas ginti karvių atgal į ganyklą. Senasis 
Smokis kaip niekad puikiai atliko kiekvieną manevrą.“

Vėliau, besimokydamas mokykloje, Tedas galutinai suvo-
kė, kad gavo aiškų atsakymą į maldą, kai jo žūtbūt reikėjo. 
Jis pastebėjo: „Angelai tarnavo Senajam Smokiui, viršydami 
mano sugebėjimus, ir mano šeima buvo apsaugota nuo trage-
dijos.“ Vėliau jis sakė: „Tai buvo pirmasis iš daugelio ragini-
mų, kuriuos esu gavęs. „Ir ko tik prašysite Tėvą mano vardu, 
kas teisinga, tikėdami, kad gausite, štai, tai bus jums duota“ 
(3 Nefio 18:20).“ 7

Kiekvienas turime savo bandą, kurią reikia nuginti nuo 
bėgių prieš atvykstant traukiniui. Mums gresia įvairiausių 
formų ir dydžių pavojai. Kai kurie tokie pat rimti, kaip pavo-
jinga situacija Tedo gyvenime, jų pasekmės gresia gyvybei 
arba mūsų ir artimųjų sieloms.

Kitos situacijos, su kuriomis susiduriame, galbūt gali netu-
rėti tokių rimtų pasekmių, bet vis vien sunkiai slegia mūsų 
protą ir širdį. Viena aišku – gyvenime kiekvienas susidursime 
su priešprieša ir negandomis, nes tai mirtingojo gyvenimo 
dalis. Tačiau atminkite – Viešpats padės mums!

Man patinka šie Mormono Knygos žodžiai: „Matome, kad 
Dievas prisimena kiekvieną liaudį, kurioje žemėje jie bebūtų, 
taip, jis skaičiuoja savo žmones, ir jo gailestingumo vidus 
gaubia visą žemę“ (Almos 26:37).

Čia kalbama apie mus visus. Kokia didelė paguoda žinoti, 
kad Viešpats padės mums.

Tikėjimas, viltis ir Evangelijos perspektyva
Apibendrindamas raginu jus nepamiršti laikytis 

Evangelijos perspektyvos. Į jus supantį pasaulį žvelkite pro 

Nepamirškite laikytis Evangelijos 
perspektyvos. Į jus supantį pasaulį 
žvelkite pro Jėzaus Kristaus 
Evangelijos lęšį.



Jėzaus Kristaus Evangelijos lęšį.
Išlaikykite dvasinę pusiausvyrą. Atlikdami 

įvairius gyvenimo vaidmenis visi mes susidu-
riame su išbandymais ir galimybėmis, o su 
jomis geriausiai susidorojame, kai išlaikome 
jų pusiausvyrą tikėdami Jėzumi Kristumi ir Jo 
Apmokėjimu.

Galiausiai, tikėkite ir vilkitės, kad Viešpats 
jums padės. Šis žinojimas padės tvirtai pasitikti 
išmėginimus, kurie yra neišvengiama 
mūsų misijos mirtingajame gyvenime 
dalis. ◼
Iš kalbos „Evangelijos perspektyva“, pasakytos 
2017 m. rugsėjo 19 d. Brigamo Jango universiteto 
Havajų filiale per dvasinę valandėlę.
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Marisa Vidison
Bažnyčios žurnalai

Žinome, kad iš visų grupių, kurias Jėzus mokė, Jis labiausiai mylėjo 
vaikus. Jis skyrė vaikams dėmesį net tada, kai tai buvo nepatogu. 
Jis kvietė vaikus gauti asmeninį Jo palaiminimą. Jis smerkė tuos, 
kurie skaudina vaikus. Ir Jis mokė, kad, norėdami patekti į dangų, 

turime tapti panašesni į vaikus.1

„Pažiūrėkite į savo mažutėlius“, – sakė Jis Amerikos žemyno gyventojams 
po Savo prisikėlimo. Dangūs atsivėrė ir mylintys, rūpestingi angelai nužengė 
žemyn, ir aplink vaikus sudarė ratą, apsupdami juos ugnimi. (Žr. 3 Nefio 
17:23–24.)

Visų dabar pasaulyje gresiančių pavojų akivaizdoje turbūt norėtume, kad 
mūsų vaikai būtų nuolat supami dangiškos ugnies. Paskaičiuota, kad visame 
pasaulyje prieš vieną iš keturių žmonių jo vaikystėje buvo smurtaujama, ir 
tas vidurkis auga, jei žiūrime į konkrečias pažeidžiamas grupes, pavyzdžiui, 
turinčiuosius negalią.2 Gera žinia yra ta, jog mes galime daug ką padaryti, 
kad veiksmingai apsaugotume vaikus.

„Įsivaizduokite vaiką, kurį mylite, – sakė Pradinukų organizacijos visuo-
tinė prezidentė Džojė D. Džouns. – Kai jam sakote „aš tave myliu“, ką tai 
reiškia? […] Mes saugome tuos, kuriuos mylime, kad galėtume padėti jiems 
tapti geresniems ir įveikti gyvenimo iššūkius.“ 3

Galbūt, jei dėmesingiau pažvelgtume į Gelbėtojo pavyzdį, kiltų idėjų, 
kaip savo gyvenime geriau apsaugoti vaikus.

Kaip savo gyvenime galime labiau apsaugoti 
ir sustiprinti vaikus?

Apsaugoti 
vaikus
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Jėzus jiems skyrė laiko
Jėzus skyrė laiko, kad atkreiptų dėmesį į jaunus ir pažeidžiamus (žr. 

Mato 19:14). Mes taip pat galime skirti laiko, kad išklausytume savo vaikus 
ir pasistengtume suprasti jų sunkumus.

„Kuo daugiau meilės jaučia vaikas, tuo lengviau jam arba jai atsiverti, – 
sakė sesuo Džouns. – […] Patys privalome pradėti pokalbį nelaukdami, kol 
vaikai pas mus ateis.“ 4

Viena motina suprato, kad pravartu kiekvieną vakarą savo vaikų 
paklausti: „Ar šiandien girdėjote žodžių, kurių nesuprantate?“

Vaikai instinktyviai pirmiausia atsakymų gali ieškoti internete, nes inter-
netas reaguoja greitai ir nesmerkia, bet turime juos įtikinti, kad mes esame 
patikimesni informacijos šaltiniai. Taip pat neturėtume per daug jautriai 
reaguoti, kai mūsų vaikas pasako ką nors nepatogaus. Pavyzdžiui, jei emo-
ciškai pratrūkstame, kai vaikai prisipažįsta, kad ieškojo pornografijos, jie 
gali daugiau nesikreipti į mus pagalbos. Bet jei reaguojame su meile, turi-
me galimybę pasiųsti aiškią žinią, jog norime, kad jie kalbėtųsi su mumis 
apie viską.

Sesuo Džouns pastebėjo: „Kai apie mažus rūpesčius kalbama su meile, 
padedamas pamatas sveikai reakcijai, kad ir kilus didelėms problemoms 
būtų bendraujama.“ 5

Svarbiausi, labiausiai apsaugantys tėvų pokal-
biai su vaikais yra apie jų kūnus. Tie pokalbiai 
turėtų apimti kūno dalių vadinimą teisingais 
pavadinimais, informaciją apie higieną ir poky-
čius, kurių vaikai gali tikėtis ateinančiais metais. 
Turime kalbėti apie seksualumą ir paaiškinti, kad 
fizinis ir emocinis intymumas yra nuostabi mums 
skirto Dangiškojo Tėvo plano dalis. Taip pat 
galime kalbėtis tokiomis temomis kaip smurtas 
ir pornografija. Pokalbiai turėtų atitikti vaikų 
amžių ir vykti vadovaujantis vaikams kylančiais 
klausimais. Geriausia būtų, kad laikui bėgant 
įvyktų keli pokalbiai, suteikiantys vis daugiau 
žinių, nes mūsų vaikai auga ir vis daugiau 
supranta. (Šio skyriaus gale rasite naudingos 
informacijos.)

Jėzus rodė jiems pavyzdį
Jėzus visiems rodė tobulą pavyzdį (žr. Jono 

8:12). Mes, suaugusieji, turime galimybę ir parei-
gą būti pavyzdžiai. Vienas iš geriausių būdų, 
padėsiančių vaikams būti saugiems, tai patiems 
rodyti saugių pasirinkimų pavyzdžius. Vaikai 
pastebi, kaip jų tėvai elgiasi su kitais ir kaip elgtis 
su jais leidžia kitiems. Prašau, jei turite reikalų 
arba kovojate su žalingais įpročiais, kurie jums 
ir jūsų šeimai kelia pavojų, kreipkitės pagalbos. 
Kreipkitės į visuomenines organizacijas ir profe-
sionalius psichologus, taip pat ir į savo vyskupą 
arba Paramos bendrijos prezidentę, kurie gali PA
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Aplankęs nefitus Jėzus asmeniškai 
laimino kiekvieną vaiką. Taip 
pat ir mes turėtume susipažinti 
su kiekvienu vaiku.
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padėti jums gauti reikiamą pagalbą iš Bažnyčios arba bend-
ruomenės. Esate verti saugumo ir pagarbos.

Taip pat mes turėtume rodyti rūpinimosi savo dvasine stip-
rybe pavyzdį. Ar vaikai mato mus besimeldžiančius? Ar jie 
mato mus skaitančius Raštus? Ar jie girdėjo mūsų liudijimus? 
Ar ryte kartu su šeima apsivelkame „visa Dievo ginkluote“ 
prieš išeidami į pasaulį? (Žr. Efeziečiams 6:11–18; Doktrinos 
ir Sandorų 27:15–18.)

Jėzus juos užtarė
Gelbėtojas kalbėjo prieš tuos, kurie skaudina vaikus (žr. 

Mato 18:6). Mes taip pat savo gyvenime galime užtarti vaikus.
„Vaikams reikia, kad kas nors juos užtartų, – mokė pre-

zidentas Dalinas H. Ouksas, pirmasis patarėjas Pirmojoje 
Prezidentūroje, – kad priimtų sprendimus, kurie jų gerovę 
iškeltų aukščiau savanaudiškų suaugusiųjų interesų.“ 6

Nors nereikia per daug baimintis ir įtarinėti kitų, turėtume 
žinoti apie potencialius pavojus ir priimti išmintingus sau-
gumą užtikrinančius sprendimus. Pradinukų organizacijos 
vadovės turi laikytis Bažnyčios nurodymų, skirtų apsaugoti 
nuo smurto7. Saugiau, kai kiekvienoje klasėje yra du mokyto-
jai ir kas nors iš prezidentūros tikrina klases.

Tėvai ir vadovai turi tartis ir nuspręsti, ar reikia imtis papil-
domų priemonių, kad būtų sumažinti konkretūs pavojai. 
Pavyzdžiui, daugumoje Bažnyčios pastatų durys su stikliniais 
langais. Jei jūsų pastate tokių nėra, per pamokas duris galite 
palikti šiek tiek praviras, pasikalbėti su pastatų priežiūros 
tarnybos atstovu ir išsiaiškinti, ar įmanoma įstatyti langus. 
Visi suaugusieji, kad ir koks būtų jų pašaukimas, Bažnyčioje 
turi būti dėmesingi ir, esant reikalui, padėti, pavyzdžiui, 
pasveikinti po patalpas vaikščiojančius svečius arba paraginti 
klaidžiojantį vaiką sugrįžti į klasę.

Deja, kartais vieni vaikai skriaudžia kitus. Pastebėję bet 
kokias patyčias arba netinkamą fizinį kontaktą bažnyčioje 
arba bet kur kitur, turime tuojau pat įsikišti. Jei esame vado-
vai, turime būti pasiryžę pasikalbėti su tuo įvykiu susijusio-
mis šeimomis – net jei kalbėtis nejauku – ir užtikrinti visų 
vaikų saugumą. Kalbėkite aiškiai ir su užuojauta, kad pavyk-
tų sukurti maloningą atmosferą.

Jei manome, kad prieš vaiką smurtaujama, turime tuo-
jau pat apie tai pranešti visuomeniniams įgaliotiniams. 
Daugelyje šalių veikia pagalbos tarnybos, siūlančios pagal-
bą ir informaciją kilus krizinėms situacijoms. Taip pat apie 
įtariamą smurtą, ypač jei smurtavęs žmogus turi teisę būti 
su vaikais Bažnyčioje, tuojau pat turime pranešti vyskupui. 
Vyskupas gali ne tik imtis priemonių, kad ateityje kaltinamas 
žmogus negalėtų būti šalia vaikų, bet ir paguosti, palaikyti 
nukentėjusiuosius, ir padėti jiems gauti daugiau pagalbos iš 
šeimos tarnybų.

Jėzus laimino juos po vieną
Jėzus pažinojo vaikus ir laimino juos po vieną (žr. 3 Nefio 

17:21). Taip ir mes turime susipažinti su kiekvienu vaiku ir 
stengtis padėti konkrečiai jam arba jai.

Kaip Bažnyčią galime padaryti saugesnę vaikams, turin-
tiems sveikatos problemų? Ar turime pagalbos pradinukams 
su negalia planą? Ar pradinukų pamokos pritaikomos atsi-
žvelgiant į aplinkybes kiekvienuose namuose? Ką dar galime 
padaryti, kad įtrauktume visus?
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Mūsų kalbose neturi būti rasistinių komentarų, kitas kultūras menki-
nančių pastabų ir kitų tikėjimų žmones smerkiančių žodžių. Vienoje pra-
dinukų klasėje vienas berniukas nelabai gerai kalbėjo kalba, kuria kalbėjo 
kiti vaikai. Kad padėtų jam jaustis laukiamam, mokytojos pasistengė, kad 
dalijamoji medžiaga būtų spausdinama dviem kalbomis. Paprasti rūpestį 
demonstruojantys veiksmai vaikams parodo, kad pažįstame juos ir jais rūpi-
namės asmeniškai, – tokie veiksmai gali jiems tapti sektinu pavyzdžiu.

Galime pamatyti, kad kai kam iš vaikų reikia neatidėliotinos pagalbos. 
Pavyzdžiui, kartais nuotaikų kaita yra normali augimo apraiška, bet jei 
vaikas pyksta, yra užsidaręs arba liūdnas keletą savaičių, tai gali būti daug 
rimtesnė problema, reikalaujanti profesionalios pagalbos. Nors dori įpro-
čiai, pavyzdžiui, malda ir Raštų studijavimas, yra svarbūs, dažnai daugiau 
palaikymo reikia susidūrusiems su ryškėjančia psichikos liga arba patyru-
siems slaptą traumą. Tokios situacijos ignoravimas padėties nepagerins. 
Daugelyje kraštų vyskupai gali suteikti finansinę paramą psichologinei 
pagalbai per šeimos tarnybas arba kitas organizacijas.

Jėzus juos stiprino
Saugodamas vaikus Jėzus juos taip pat ir 

stiprino. Vaikus Jis rodė kaip pavyzdžius (žr. 
Mato 18:3). Po Jo apsilankymo Amerikos žemyne 
vaikai galėjo mokyti suaugusiuosius „nuostab[ių] 
dalyk[ų]“ (3 Nefio 26:16).

Galime sustiprinti pažįstamus vaikus mokyda-
mi juos atpažinti jiems kalbančią Dvasią ir sekti 
Ja priimant sprendimus – padėti jiems išlavinti 
vidinį filtrą, kuris nukreiptų jų veiksmus. Kaip 
mokė sesuo Džouns, „būtina padėti vaikams 
išsiugdyti vidinį poreikį norėti [priimti saugius 
sprendimus]“ 8. Štai kelios idėjos, padėjusios 
kitoms šeimoms:

•  Viena motina mokė savo vaikus atkreipti 
dėmesį į nejaukius pojūčius ir būti atsar-
giems šalia klastingai atrodančių asmenų. 
Tai buvo naudinga, kai kažkokie asmenys 
mėgino įtikinti jos sūnų nueiti su jais į 
tualetą. Jis pakluso nerimui ir atsisakė.

•  Kai kurios šeimos iš anksto sudaro pabė-
gimo planą, kuriuo vadovautųsi, jei susi-
durtų su kokiu nors pavojumi. Pavyzdžiui, 
vienos šeimos sumanytas pabėgimo planas 
vadinosi „išjunk ir papasakok“, o jį sudarė 
monitoriaus išjungimas ir neatidėliotinas 
papasakojimas tėvams, jei pasirodo netin-
kamas paveikslėlis. Jų vaikams niekada 
nereikėjo galvoti, kaip elgtis su netinkama 
medžiaga. Jie jau žinojo, ką daryti!

•  Kita šeima sugalvojo kodinį žodį, kurį jų vai-
kas turėtų jiems atsiųsti žinute arba pasakyti 
telefonu, jei jį tuojau pat reikėtų pasiimti.

•  Galite padėti savo vaikams pasakyti „Ne!“, 
kai kas nors bando juos įkalbėti daryti 
kažką, kas verčia juos jaustis nepatogiai. 
Kiekvienas vaikas turi žinoti, kad gali 
paprašyti pagalbos ir kad turi prašyti tol, 
kol jausis saugus.
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Mūsų, kaip tėvų, vaidmuo
Prisiminkime įvykius iš 3 Nefio 17 skyriaus, kai Jėzus „ėmė jų mažus 

vaikus vieną po kito ir laimino juos, ir meldėsi Tėvui dėl jų. […] Ir jie 
buvo apgaubti ugnies; ir angelai tarnavo jiems“ (21 ir 24 eilutės). Galbūt 
svarbiausia šioje istorijoje buvo ne pamokyti mus, kokie svarbūs yra 
vaikai, bet parodyti, koks turi būti mūsų, kaip suaugusiųjų, vaidmuo. 
Mes rūpinamės būsimąja karta. Mes turime būti tie angelai, kurie apsupa 
vaikus ir jiems tarnauja. Nenustokime į Jėzų žiūrėti kaip į tobulą pavyz-
dį, o tada daryti viską, ką galime, kad apsuptume savo mažutėlius meile 
ir apsauga. ◼
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PATARIMAI, KAIP APSAUGOTI VAIKUS
Namuose

•  Sukurkite šeimos planą, kaip vengsite 
netinkamos medžiagos arba pasitrauksi-
te iš pavojingų situacijų.

•  Tinkamai, pagal amžių, kalbėkitės apie 
kūną, seksualumą ir intymumą.

Bažnyčioje
•  Vadovaukitės Bažnyčios nurodymais, 

kaip mokyti, kiekvienoje klasėje turėkite 
du suaugusiuosius.

•  Skatinkite maloningą bendravimą, neleis-
kite patyčių.

NAUDINGI ŠALTINIAI INTERNETE
•  OvercomingPornography .lds .org
•  “Abuse,” Gospel Topics, topics .lds .org

PRIEMONĖS BAŽNYČIOS VADOVAMS
Bažnyčia sukūrė tinklalapį, skirtą padėti 
vadovams mokyti narius, ką daryti susidūrus su 
tokiomis problemomis kaip smurtas prieš vai-
kus. Apsilankykite counselingresources .lds .org.



Būti ar  
būti buvusiu 

– štai mįslė
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Prieš kelerius metus mudu su žmona lankėmės Kronborgo pilyje Helsingiore, 
Danijoje. Šią pilį išgarsino Šekspyro pjesė Hamletas. Žengiant pilies salėmis 
mūsų mintis užliejo tos pjesės scenos ir dialogai, o ypač įžymus Hamleto klausi-

mas: „Būti ar nebūti – štai mįslė.“
Bet tada pagalvojau apie svarbesnį klausimą, kurį galime užduoti sau: „Būti ar būti 

buvusiu – štai mįslė.“

Leiskite keistis į gera
Deja, kalbėdami apie kitus, mes dažnai kabiname etiketes. Pavyzdžiui, galime pasa-

kyti taip:

•  „Vyresnysis Braunas yra tingus misionierius.“ Bet galėtume sakyti: „Vyresnysis Braunas 
pastaruoju metu nelabai stengėsi, bet tikiu, kad gali pasikeisti.“

•  „Marija nėra religinga.“ Priešingai, turėtume sakyti: „Marija nesidomėjo religija, 
bet ji galėtų pajausti Dvasią, jeigu jai paliudyčiau.“

Kai sakome, kad kitas žmogus yra koks nors, galime užkabinti jam etiketę arba 
sukurti stereotipą, vertindami jį ir nepalikdami galimybės keistis ir tobulėti. Bet kai 
sakome buvo, parodome, kad tikime, jog įmanomas augimas ir pažanga.

Iš mūsų tikimasi, kad teisime kitus. Privalome 
tai daryti. Tačiau neturime vadovautis 
stereotipais ir kitiems kabinti etikečių.
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Būti ar  
būti buvusiu 

– štai mįslė

Vyresnysis  
Džonis L. Kochas
Iš Septyniasde-
šimties kvorumo
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Ar teisti yra blogai?
Daugumoje Biblijos vertimų yra tokia 

Gelbėtojo mokymų eilutė: „Neteiskite, 
kad nebūtumėte teisiami“ (Mato 7:1). 
Bet Džozefo Smito Vertimas patikslina: 
Neteiskite neteisiai, […] bet teiskite teisiai“ 
(ištraukos iš Biblijos Džozefo Smito 
Vertimo, Mato 7:2; kursyvas pridėtas).

Iš tiesų priimtina – ir netgi esame 
skatinami – teisti nagrinėjant, vertinant, 
atskiriant aplinkybes ir priimant spren-
dimus. O ypač svarbu, kad teisiai teistu-
me bendraudami su žmonėmis.

Pavyzdžiui, turime dėmesingai įver-
tinti žmogų, su kuriuo ruošiamės tuok-
tis, vadovautis įžvalga siekdami suprasti 
kito žmogaus ketinimus arba įvertinti 
sugebėjimą vykdyti profesines pareigas.

Visada turime vertinti žmonių veiks-
mus ir savybes remdamiesi Viešpaties stan-
dartais, nusakytais Šventuose Raštuose ir 
pranašų žodžiuose. Visų svarbiausia, kad 
turime būti tikri, jog mūsų teismai neskirti 
piktai pažeminti, greitai sukurti stereotipą 
arba neteisiai užkabinti etiketę.

Galimybė keistis
Neteisiai teisiame, kai netiksliai 

kitus apibūdiname, ypač jei duoda-
me suprasti, kad jie negali pasikeisti. 
Bendraudami su kitais visada turėtu-
me atminti, kad dėl apmokančiosios 
Viešpaties aukos kiekvienas iš mūsų turi 
galimybę pasikeisti į gera. Prisiminkime 
šiuos Gelbėtojo pavyzdžius:

•  Svetimaujant sugautai moteriai Jis 
pasakė: „Eik ir daugiau nebenusi-
dėk“ ( Jono 8:11).

•  Vienam iš šalia nukryžiuotų vyrų 
Jis pasakė: „Šiandien su manimi 
būsi rojuje“ (Luko 23:43).

•  Prisikėlęs Jis vis dar matė Petro 
potencialą ir jį mokė, nors Petras 
triskart Jo išsižadėjo (žr. Mato 
26:34 ir Jono 21:15–17).

•  Šventuosius persekiojusiam 
Sauliui jis nurodė atgailauti. 
Saulius, vėliau tapęs Pauliumi, 
pakluso ir tapo doras. (Žr. 
Apaštalų darbų 9:3–6.)

Viešpats Jėzus Kristus yra antros – 
taip pat ir trečios bei ketvirtos – gali-
mybės šalininkas. Jis mokė mus atleisti 
„iki septyniasdešimt septynių“ (Mato 
18:22) kartų. Jis vienintelis, kuris šioje 
žemėje nugyveno tobulą gyvenimą, 
tik dėl Jo gyvenimo, Jo mokymų, 
Jo apmokančiosios aukos ir Jo prisi-
kėlimo, per Jo Evangelijos apeigas, 
vieną dieną mes taip pat galime tapti 
tobuli. Kalbėjimas apie mūsų brolius 
ir seseris tokiu būdu, kuris atspindi 
netikėjimą jų gebėjimu keistis, taip 
pat atspindi netikėjimą Gelbėtojo ir 
Jo Apmokėjimo galia.

Vidus ir išorė
Tai gyvenimo faktas – mes dažnai 

teisiame (ir esame teisiami) pagal 

pirmąjį įspūdį. Mums kyla pavojus teisti 
neteisiai, tačiau, kai teisiame remdamie-
si vien pirmaisiais įspūdžiais, neįvertina-
me tikrosios žmogaus asmenybės.

„Viešpats mato ne taip, kaip žmogus. 
Žmogus žiūri į išorę, bet Viešpats žiūri 
į širdį“ (1 Samuelio 16:7). Savo laikais 
veidmainius Jėzus vadino „pabaltint[ais] 
kap[ais], kurie iš paviršiaus atrodo gra-
žiai, o viduje pilni […] visokių nešvaru-
mų“ (Mato 23:27).

Gelbėtojas nemokė, kad tvarkinga 
ir padori išvaizda negeras dalykas, bet 
mokė, kad žmogaus asmenybė ( jo 
moralinė ir dvasinė padėtis) yra daug 
svarbesnė. Pagalvokite apie mūsų 
didingas šventyklas: jų teritorija nuosta-
bi, bet daug svarbesnės yra šventyklose 
atliekamos apeigos.

Misionieriai taip pat privalo laiky-
tis aprangos ir išvaizdos standartų. 
Būdami tvarkingi, rengdamiesi kuk-
liai, deramai kalbėdami jie rodo gerą 
pavyzdį tiems, kurie su Jėzaus Kristaus 
Evangelija susipažins per tai, ką mato ir 
ką girdi iš misionierių.

Įžvalgos naudojimas
Stengiantis teisti teisiai svarbu nau-

dotis įžvalga. Raštų rodyklėje sakoma, 
kad įžvalga tai gebėjimas „ką nors 
suprasti ar sužinoti Dvasios galia. […] 
Ji apima žmonių tikro charakterio bei 
dvasinių pasireiškimų kilmės ir prasmės 
suvokimą“ („Įžvalgos dovana“).



Kartais pikti žmonės naudojasi 
pasaulietiška išvaizda stengdamiesi 
suklaidinti mus, kad galvotume, jog 
verta elgtis taip, kaip elgiasi jie. Jie 
yra „išminting[i] savo pačių akyse ir 
proting[i] savo pačių manymu“ (Izaijo 
5:21; 2 Nefio 15:21). Gelbėtojas suge-
bėjo permatyti tą apsimetinėjimą ir 
įžvelgti stipriąsias asmenybės puses 
ir nuoširdų žmogaus širdies ketini-
mą net tarp pačių nuolankiausiųjų ir 
atstumtųjų.

Alma parodė tokią įžvalgą kalbėda-
mas su tais, kurie buvo „visų žmonių 
niekinami“ ir taip palaiminti, nes tapo 
nuolankūs ir „nusižeminę širdimi“ (žr. 
Almos 32:5–8).

Turime atminti, kad tai, „kas yra 
iš Dievo […] dvasiškai vertinama“ 
(1 Korintiečiams 2:14). Žiūrint į kitus 
taip, kaip žiūri Dangiškasis Tėvas, įžval-
ga leidžia mums teisti teisiai.

Teisus teisimas
Kiekvieną savo gyvenimo dieną mes 

teisiame vertindami ir naudodamiesi 
įžvalga. Tačiau Viešpats tikisi, kad dary-
sime tai teisiai. Mūsų, kaip Viešpaties 
Jėzaus Kristaus mokinių, žodžiai ir 
veiksmai turi parodyti, kad esame gai-
lestingi, mylintys ir nusiteikę padėti.

Mes, kaip teisūs teisėjai, turime užtik-
rinti, kad daugiau dėmesio skiriame žmo-
gaus asmenybei, o ne jo išvaizdai. Taip 
pat turime atminti, kad savo išvaizda ir 

žodžiais mes kasdien sukuriame pirmuo-
sius įspūdžius. Daugelis bus paskatinti 
sužinoti daugiau apie mūsų asmenybę 
ir Evangelijos žinią, jei mūsų išvaizda 
atspindės didelę mūsų žinios vertę.

Viešpats ir Mokytojas Jėzus Kristus 

parodė mums tobulą pavyzdį, kuriuo 
galime sekti stengdamiesi teisti teisiai. 
Mes privalome – taip, kaip daro Jis, – 
išlaikyti pusiausvyrą tarp to, ką matome 
iš išorės, ir to, kas vyksta kiekvieno 
žmogaus viduje. ◼



Aukščiau: į Laie šventyklos 
pašventinimą atvykęs 
prezidentas Heberis Dž. 
Grantas.
Žemiau: Laie lankosi 
prezidentas Džozefas F. 
Smitas (kairėje iš krašto). 
1915 metų birželį jis 
pašventino vietą, kur 
stovės šventykla.

Architektų Hairamo 
Poupo ir Haroldo V. 
Burtono architektūrinis 
sprendimas.
Dešinėje: vienas iš keturių 
šventyklą juosiančių 
Evangelijos laikotarpius 
vaizduojančių frizų.

Dekoratyvinė lėkštė su 
pirmomis aštuoniomis 
Bažnyčios šventyklomis. 
Laie šventykla centre 
apačioje.

Avardo Feirbenkso frizas 
su motinystės scena.
Kairėje: nariai renkasi prie 
šventyklos (1920 m.).
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Klintonas D. ir Andžela R. Kristensenai
Autoriai gyvena Jutos valstijoje, JAV. Brolis Kristensenas dirba 
Bažnyčios istorijos departamente.

Viena didžių Jėzaus Kristaus Bažnyčios 
misijų paskutinėmis dienomis yra suteikti 
šventyklos palaiminimus pasaulio žmo-
nėms – ir gyviems, ir mirusiems. Pranašas 
Džozefas Smitas mokė, kad „Dievo žmo-
nių […] surinkimo tikslas visais pasaulio 

amžiais […] buvo pastatyti Viešpačiui namus, kuriuose Jis 
galėtų apreikšti savo žmonėms savo namų apeigas“ 1.

Brėkštant XX amžiui žemėje tebuvo trys veikiančios šven-
tyklos, ir visos buvo Jutoje. Todėl gauti šventyklos palaimini-
mus buvo galima vieninteliu būdu – fiziškai susirinkus Jutoje. 
1919 metais tai pasikeitė. 1919 m. lapkričio 27 d. prezidentas 
Heberis Dž. Grantas (1856–1945) pašventino Laie šventyklą 
Havajuose. Tai buvo istorinis lūžio taškas Evangelijos sugrą-
žinimo darbe, nes šventyklos palaiminimai tapo prieinami 
daugybei tautų.

Daugeliu atžvilgių Laie šventykla Havajuose buvo pirmoji 

Laie šventykla Havajuose 

Evangelijai pradėjus 
plisti po pasaulį, prieš 
100 metų pašventinta 

Laie, Havajų, šventykla 
leido šventiesiems rinktis 

ir gauti šventyklos 
palaiminimus.

ŠIMTMETĮ VYKĘS SURINKIMAS

tarptautinė šventykla. Iš karto ji pradėjo tarnauti Bažnyčios 
nariams iš Havajų, Naujosios Zelandijos, Samoa, Tongos 
Karalystės, Taičio, Japonijos ir Australijos. Bažnyčiai toliau 
augant Ramiojo vandenyno ir Azijos regione, šios šventyklos 
laiminamų šalių skaičius didėjo.

Šiais metais pažymimos 100- osios šios Izraelio surinkimui 
abiejose uždangos pusėse svarbios datos metinės.

Narių iš Samoa surinkimas
Samoa salos yra maždaug už 4 000 kilometrų nuo Havajų. 

1919 m. Samoa misijos prezidentas Džonas K. Adamsas sakė: 
„Kai Laie šventykla buvo baigta, mūsų žmones, rodos, apėmė 
stiprus troškimas sukaupti pakankamai šio pasaulio turtų, 
kad galėtų vykti į šventyklą.“ Pavyzdžiui, Aulelio Anae 20 
metų neatlygintinai tarnavo misionieriumi. Dėl šių pasiauko-
jimo metų jis neturėjo pakankamai lėšų vykti į Havajus. Todėl 
brolis Anae pardavė viską, ką turėjo, ir sugebėjo šiaip taip 
surinkti 600 ar 700 JAV dolerių.2 Brolis Anae ir kiti samojiečiai 
aukojo viską, ką turėjo, kad trečiąjį XX a. dešimtmetį galėtų 
persikelti į Havajus.H

AV
A
JŲ

	Š
VE

N
TY

KL
O
S	
FR

IZ
O
	N

U
O
TR

AU
KA

	S
PA

U
SD

IN
AM

A	
BA

ŽN
YČ

IO
S	
IS
TO

RI
JO

S	
BI

BL
IO

TE
KA

I	S
U
TI
KU

S;
	

KA
RL

O
S	
DŽ

O
N
SO

N
	L
AI

E,
	H

AV
A
JŲ

,	Š
VE

N
TY

KL
O
S	
VA

KA
RE

	N
U
O
TR

AU
KA

.



Viena šeima, Leotai, į Havajus atvyko 1923 m. Naujųjų metų dieną. 
Vailina Leota, kuriai tuo metu buvo septyneri, prisiminė: „Pirmasis šven-
tyklos [vaizdas] […] buvo pats gražiausias reginys.“ 3 Vos po dviejų savaičių 
Vailinos tėvai Aivao ir Matala gavo endaumentus ir buvo užantspauduoti 
kaip sutuoktiniai, o su jais buvo užantspauduoti jų vaikai. Leotai Viešpaties 
namuose ištikimai tarnavo 50 metų ir buvo palaidoti „netoli šventyklos, 
kurią labai mylėjo“.4 Dabar Havajuose gyvena šimtai jų ištikimų palikuonių.

Neįmanoma užduotis
Daugybei narių iš Ramiojo vandenyno regiono paliekant namus ir 

emigruojant į Havajus, daug apylinkių ir skyrių įvairiose šalyse organizavo 
grupines keliones, vadinamas išvykomis į šventyklą. Ši dvasinė surinkimo 
forma leido Bažnyčios nariams keliauti, kad gautų šventyklos apeigas, o 
tada grįžti namo ir statyti Bažnyčią savo tautose.

Per pašventinimą prezidentas Grantas meldė Viešpatį atverti kelią šven-
tiesiems Naujojoje Zelandijoje ir Ramiojo vandenyno salose ir išsaugoti jų 
genealogijas, kad jie galėtų atvykti ir tapti savo protėvių gelbėtojais.

Praėjus vos šešiems mėnesiams po pašventinimo, į šventyklą pradė-
jo vykti maorių šventieji iš Naujosios Zelandijos. Tie šventieji, būdami 
už daugiau kaip 8 000 kilometrų nuo Havajų, džiaugėsi pašventinimo 
naujienomis.

Vaimatė ir Heni Anaru troško būti pirmosios į šventyklą vykstančios gru-
pės gretose. Tačiau kelionė atrodė neįmanoma dėl šeimos neturto: reikėjo 
sumokėti stambią sumą – 1 200 Naujosios Zelandijos svarų. Jiems reikėjo 
stebuklo.

Daugelį metų Anaru šeima laikėsi pranašo patarimo ir rinko genealo-
ginius užrašus. Tie užrašai gulėjo sukrauti krūvelėmis, kol Anaru šeima 

laukė stebuklo. Jų sūnus Vivinis žinojo apie 
tėvų tikėjimą: „Mama niekada neprarado vilties, 
kad vieną dieną ji su tėvu klūpės prie šventyk-
los altoriaus.“

Stebuklas įvyko. Vaimatė laimėjo Naujosios 
Zelandijos vyriausybės didelio žemės ploto 
paruošimo darbų konkursą. Dalis jo uždarbio iš 
projekto buvo išmokėta avansu, tos sumos paka-
ko padengti kelionės į Havajus išlaidas. Vaimatė 
ir Heni nugalėjo kelionės vandenynu baimę ir 
1920 m. gegužę su 14- os šventųjų grupe išvyko 
į Havajus. Jie gavo endaumentą ir buvo užant-
spauduoti. Įvyko tai, kas atrodė neįmanoma.

Anaru šeimos istorija tai tik viena iš tūkstan-
čių istorijų apie pastarųjų dienų šventuosius, 
keliavusius į Laie šventyklą Havajuose gauti 
apeigų ir Viešpaties pažadų, kuriuos Jis duoda 
Savo namuose. Tai pareikalavo didelės aukos, 
bet sustiprino šventuosius, kurie sugrįžo į savo 
gimtąsias šalis pasiruošę vadovauti Bažnyčiai.5

Dvasinis narių iš Azijos surinkimas
Po Antrojo pasaulinio karo atkūrus Bažnyčią 

Japonijoje, jos šventieji suorganizavo pirmąją 
Azijos regiono narių išvyką į šventyklą. 1965 m. 
165 pasišventę šventieji lėktuvu vyko iš Tokijo 
į Havajus gauti šventyklos apeigų. Ši kelionė 
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1850 m. Misionieriai 
atvyksta į Havajų 
karalystę skelbti 
sugrąžintosios 
Evangelijos.

1855 m. 
Džozefas F. 
Smitas tarnauja 
savo pirmojoje 
misijoje 
Havajuose.

1865 m. Bažnyčia Laie 
nuperka žemę, kur 
pastatomi susirinkimų 
namai. Šis pastatas 1916 m. 
perkeliamas, kad užleistų 
vietą šventyklai.

1915 m. Prezidentas Džozefas F. 
Smitas praneša apie Laie 
šventyklą Havajuose.

1919 m. lapkričio 27 d. 
Šventyklą pašventina 
prezidentas Heberis Dž. 
Grantas (žr. aukščiau, 
centre).

1920 m. Vaimatė Anaru 
vyksta į šventyklą iš 
Naujosios Zelandijos.

1923 m. Leotų šeima 
(apačioje) iš Samoa 
keliasi į Laie.
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nepaprastai sustiprino Bažnyčią Japonijoje. 
Devyniasdešimt penki procentai iš vykusių narių 
išliko aktyvūs Bažnyčioje. Penki vėliau tapo 
šventyklos prezidentais savo tėvynėje, tarp jų ir 
vyresnysis Jošihiko Kikuči, pirmasis visuotinis 
įgaliotinis iš Japonijos.6

1970 m. į Laie vyko grupė narių iš Korėjos. 
Skyriaus prezidentas Čoi Vuk Vanas sakė: 
„Nuvykome į šventyklą ir ji atvėrė mūsų protus 
ir pažadino supratimą, kaip galime būti išgelbėti. 
Amžinasis planas tapo realus, mūsų liudijimai 
taip sustiprėjo, kad sunku nusakyti. Koks didis 
palaiminimas Korėjos žmonėms yra galimybė 
lankytis šventykloje!“ 7

Mirusiųjų giminaičių surinkimas
Kai šaliai tampa prieinamos šventyklos apei-

gos, nariai parneša Viešpaties palaiminimus ne 
tik gyvenantiems toje šalyje, bet ir kilusiems iš 
tos šalies, kurie jau kitapus uždangos. Šį palai-
minimą juto Azijos šalių nariai, kurių kultūrai 
buvo būdinga šimtmečiais kruopščiai užrašinėti 
genealogiją.

Kva Šun Lungo tėvai iš Kinijos emigravo į 
Havajus. Jis gimė Kauai saloje 1894 metais ir 
buvo pakrikštytas 1944 metais per savo 50- ąjį 
gimtadienį. Brolis Lungas bažnyčioje mokė 

šeimos istorijos ir savo klasei pasakė: „Vieną naktį mačiau regėjimą, kuria-
me daugybė mano mirusių giminaičių ragino mane dirbti jiems.“ Po trijų 
dienų iš tetos, gyvenančios Kinijoje, jis gavo savo genealogiją – 22 pusla-
pius kinų rašto, atskleidžiančio jo kilmę iki 1221 m. po Kristaus. Kartu su 
sūnumi Glenu ir marčia Džiulina jie už savo šeimą atliko tūkstančius apei-
gų. Glenas ir Džiulina Lungai vėliau nuo 2001 iki 2004 m. ištikimai tarnavo 
kaip Laie šventyklos prezidentas ir matrona.8

Surinkimas tęsiasi
Įsikūrusi pusiaukelėje tarp Amerikos žemynų ir Azijos, Laie šventyk-

la Havajuose šventyklos palaiminimų duris atvėrė daugybei tautų. Taip 
Izraelio surinkimas iš esmės tapo dvasiniu surinkimu, kadangi nariai gali 
gauti šventyklos palaiminimus, o tada grįžti ir statyti Bažnyčią savo šalyse. 
Ši galimybė padėjo sugrąžintajai Evangelijai išplisti daugybėje kultūrų ir 
tautų abiejose uždangos pusėse.

Švęsdami 100- ąsias Laie šventyklos Havajuose metines turime privilegiją 
būti liudininkai šio svarbaus Sugrąžinimo darbo etapo ir išsipildžiusios 
Mormono Knygoje užrašytos Jokūbo pranašystės: „Didingi yra Viešpaties 
pažadai tiems, kas yra jūros salose“ (2 Nefio 10:21). ◼

IŠNAŠOS
 1. Bažnyčios prezidentų mokymai. Džozefas Smitas (2010), p. 400.
 2. Žr. James Adams Argyle, comp., “The Writings of John Q. Adams,” 14, FamilySearch .org.
 3. Vailine Leota Niko, in Clinton D. Christensen, comp. Stories of the Temple in Lāʻie, Hawaiʻi 

(2019), 70–71.
 4. Aivao Frank Leota (1878–1966), FamilySearch .org.
 5. Žr. Christensen, Stories of the Temple in Lāʻie, Hawaiʻi, 64–65.
 6. Žr. Christensen, Stories of the Temple in Lāʻie, Hawaiʻi, 114–17.
 7. Choi Wook Whan, in “Going to the Temple Is Greatest Blessing,” Church News, 

Apr. 17, 1971, 10.
 8. Žr. Christensen, Stories of the Temple in Lāʻie, Hawaiʻi, 166.
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1965 m. Per pirmąją Azijos 
regiono narių išvyką į šventyklą 
165 Japonijos šventieji atvyksta 
į Havajus.

1970 m. Išvykoje į 
šventyklą šventieji iš 
Korėjos prisijungia prie 
Japonijos šventųjų.

1978 m. birželio 13 d. Po reikšmingo 
praplėtimo prezidentas Spenseris V. 
Kimbolas šventyklą pašventina iš naujo. 
Jis su prezidentu Eldonu N. Taneriu (žr. 
aukščiau) taip pat aplanko Polinezijos 

kultūros centrą.

2010 m. lapkričio 
21 d. Po seisminio 
sustiprinimo ir 
renovacijos prezidentas 
Tomas S. Monsonas 
iš naujo pašventina 
šventyklą.



Kai gyvenau San Paule, Brazilijoje, 
pažinojau ypatingą moterį vardu 

Grasa. Tai buvo miela maloni moteris, 
visų draugė.

Grasa buvo mano lankomojo moky-
mo porininkė. Ji buvo trijų vaikų mama, 
dalį dienos dirbo ir neturėjo nei maši-
nos, nei telefono. Bet visa tai netrukdė 
jai tarnauti.

Iš savo balkono galėjau matyti 
vienintelį jos namo langą. Kai būdavo 
laisva, ji pakabindavo raudonos medžia-
gos skiautę kaip ženklą, kad yra pasi-
ruošusi eiti ką nors aplankyti. Ji niekada 
nebandė vengti tarnavimo. Dažnai 

galvodavau apie Grasos ženklą ir jos 
nuostabų ištikimo ir paprasto tarnavi-
mo pavyzdį.

Prisimenu vieną išskirtinį įvykį. 
Ruošėmės ir meldėmės prieš eidamos 
aplankyti vienos savo sesers. Pasiekusios 
namą suvokėme, kad iš tikrųjų atvykome 
pas visai kitą seserį! Mes buvome paskir-
tos lankyti šią seserį, mažiau aktyvią 
dviejų mažų vaikų motiną, bet neplana-
vome jos aplankyti tą dieną. Kadangi 
ten buvome, pasibeldėme, bet niekas 
neatsiliepė.

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

Nutarėme neatlyžti ir palaukti. 
Tada galiausiai pasirodė ta sesuo, 
Monika, ir pasakė, kad buvo užsiėmusi. 
Pastebėjome, kad ji buvo pavargusi ir 
vos laikė ašaras. Kai pasakėme, kad 
atėjome padėti, ji leido mums užeiti. Jos 
kūdikis verkė, todėl pasakėme, kad ji 
gali juo pasirūpinti, o mes palauksime. 
Monikai su kūdikiu užlipus laiptais, 
mes kibome į darbą, išvalėme kelis kam-
barius, sulankstėme visus drabužius, 
kuriuos tik pamatėme.

Pamačiusi, kokie gražūs atrodo jos 
namai, Monika pravirko, atvėrė širdį 
ir papasakojo apie keletą ją užgriuvu-
sių sunkumų. Pažadėjome jai padėti. 
Apie jos sunkumus pasikalbėjome su 
Paramos bendrijos prezidente. Kitą 
sekmadienį Monika buvo Bažnyčioje.

Monika tapo aktyvia laiminga seseri-
mi, o mes toliau jai su meile ir rūpesčiu 
tarnavome. Ją vis dar slėgė tie patys sun-
kumai, bet, tapusi aktyvi Bažnyčioje, ji 
įgijo stipresnį tikėjimą ir daugiau drą-
sos, kad juos atlaikytų.

Esu labai dėkinga už Grasos pavyzdį 
mums drauge tarnaujant. Meldėmės, 
kad būtume vedamos, ir Dievas mus 
nuvedė pas Moniką. ◼
Rozana Soares, Jutos valstija, JAV

Nuvestos pas Moniką

Grasa pakabindavo raudonos 
medžiagos skiautę kaip ženklą, kad 

yra pasiruošusi eiti ką nors aplankyti.
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Pajutau, jog turiu mane mokiusioms 
seserims pranešti, kad prisijungiau prie 

Bažnyčios ir kad jos pasodino sugrąžintos 
Evangelijos sėklą mano širdyje.

Mano 
širdyje jos 
pasodino sėklą

Iš kur aš atėjau? Ką čia veikiu? Kur 
pateksiu po šio gyvenimo?

Kai man buvo 29- eri, šie klausimai 
nuolat sukdavosi galvoje. Mano tėvai 
jau buvo mirę. Sielvartavau praradusi 
pirmąjį naujagimį sūnų. Auginau dar 
tris vaikus ir gyvenimas buvo pilnas 
išbandymų.

Atsakymus į mano klausimus 
Viešpats pradėjo siųsti į mano namus 
atvedęs dvi jaunas misionieres. Kai 
pasikviečiau jas vidun, jos paklausė, ar 
nejaučiu, kad mano gyvenime kažko 
trūksta. Papasakojau joms apie savo 
tėvus ir sūnų. Pasakiau, jog maniau, kad 
nesąžininga turėti vaikų ir sudarinėti 
šeimas, jei viskas paprasčiausiai baigiasi 
mirtimi. Paklausiau, ar kada nors vėl 
pamatysiu savo tėvus ir sūnų.

„Marta, – atsakė jos, – tavo šeima 
gali būti su tavimi amžinai.“

Širdis prisipildė džiaugsmo. Norėjau 
sužinoti daugiau. Apsilankiusios kitą 

kartą jos mane mokė apie Jėzaus 
Kristaus Evangeliją. Davė man 
Mormono Knygą ir paragino skaityti ir 
klausti Dievo, ar tai Jo žodis. Priėmiau 
jų raginimą. Kai meldžiausi, gavau ryš-
kų, tarsi saulės šviesa, Dievo atsakymą. 
Širdyje žinojau, kad tai tiesa.

Deja, gavusi naują darbą, praradau 
ryšį su misionierėmis. Per ateinan-
čius mėnesius iširo mano santuoka. 
Bandžiau su vaikais pradėti naują 
gyvenimą.

Galiausiai dar kartą ištekėjau. Vieną 
dieną mano vyras pasakė, kad jam 
gyvenime trūksta Dievo. Nusprendėme 
apsilankyti Bažnyčioje, kurią jis anks-
čiau lankė. Kai įžengėme į pastatą, ves-
tibiulyje ant stalo pamačiau Mormono 
Knygą. Tai buvo ta pati bažnyčia, apie 
kurią man anksčiau buvo pasakota! 
Man patiko Dvasia, kurią ten jaučiau. 
Išėjusi paklausiau vyro, kaip galėčiau 
pasikrikštyti.

„Tave turi mokyti misionieriai“, – 
pasakė jis.

„Mane mokė prieš penkerius metus!“ 
– atsakiau.

Mums su vaikais pravedė pamokas. 
Mūsų krikšto diena buvo laimingiausia 
diena mūsų gyvenime.

Po kelerių metų pajutau, jog apie tai, 
kad prisijungiau prie Bažnyčios, turiu 
pranešti pirmosioms mane mokiusioms 
seserims. Feisbuke suradau iš Brazilijos 
Santa Marijos misijos sugrįžusių misio-
nierių grupę. Joje buvo viena iš mane 
mokiusių seserų. Išsiunčiau jai kvietimą 
draugauti ir papasakojau, kas aš tokia, 
kaip tapau Bažnyčios nare, kad mūsų 
šeima buvo užantspauduota šventykloje 
ir kad mano sūnus tarnauja nuolatinėje 
misijoje. Pasakiau jai, kad visa tai buvo 
įmanoma dėl to, kad ji ir jos porininkė 
pasodino sugrąžintos Evangelijos sėklą 
mano širdyje. ◼
Marta Algarvė, Santa Katarina, BrazilijaRA
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Papildomas 
palaiminimas

Prikroviau du 
maišelius maisto 

produktų ir patraukiau 
link sesers iš mano 
apylinkės namų.
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Kai mane pašaukė tarnauti mūsų 
apylinkės vyskupu, mudu su žmona 

Karmen buvome neseniai susilaukę pir-
mojo vaiko. Tuo metu turėjome finansi-
nių sunkumų. Pastangos aprūpinti šeimą 
ir tuo pat metu prižiūrėti ir rūpintis 
apylinkės nariais kėlė didelę įtampą.

Vieną sekmadienį sakramento susi-
rinkime dėmesį atkreipiau į vienišą 
motiną su keturiais vaikais. Ji sėdėjo 
paskutiniame salės suole ir kaip galėda-
ma stengėsi užimti vaikus, kad netriukš-
mautų. Žinojau, kad ir jai finansiškai 
sunku, bet ji niekada neprašė pagalbos. 
Savaitės bėgo, o ji kiekvieną sekmadienį 
ateidavo į bažnyčią su vaikais.

Vieną dieną gavau užmokestį už 
darbą. Buvau palaimintas premija, todėl 
nusprendžiau už papildomus pinigus 
nupirkti medžiagų taip mūsų namui 

reikalingam remontui. Bet eidamas į 
parduotuvę, prisiminiau tą seserį ir jos 
vaikus. Pajutau, kad už papildomus 
pinigus turiu jiems nupirkti maisto. 
Paskambinau Karmen ir pasakiau, ką 
pajutau turįs daryti. Ji sutiko.

Perkant produktus mano žvilgsnis 
užkliuvo už sausainių. Pamaniau, kad, 
ko gero, vaikams patiktų šiek tiek 
saldumynų. Prikroviau du maišelius 
maisto produktų ir patraukiau link tos 
sesers namų.

Keletą kartų pabeldžiau į aptrintas 
medines duris. Kai jau norėjau nueiti, 
galiausiai durys atsivėrė. „Vyskupe, 
– pasakė sesuo, – stebiuosi jus čia 
matydama.“ Iškart iš už jos nugaros 
išbėgo vaikai.

„Atnešiau jums šiek tiek maisto“, – 
pasakiau aš.

Viena iš jos dukrelių rado sausai-
nius ir sušuko: „Sausainiai!“ Broliukai 
ir sesutė džiugiai susirinko aplink ją. 
Septynmetė dukra mane apkabino. 
„Ačiū, vyskupe!“ – pasakė ji.

Žvilgtelėjau į namo vidų ir pamačiau, 
kad sesuo prieš tai ant grindų dubenyje 
plovė drabužius. Šeima neturėjo stalo, o 
miegojo ant čiužinio, pakloto ant grin-
dų. Suvokiau, kaip skurdžiai jie gyveno. 
Pasirūpinau, kad jie gautų stalą ir kad 
kiekvienas turėtų lovą.

Tas nutikimas padėjo man suprasti, 
kad Viešpats veda ir laimina Savo tarnus. 
Kad padėtume savo broliams ir seserims, 
mums nebūtinas pašaukimas. Tiesiog 
turime gyventi darnoje su Dvasia, paste-
bėti, kam reikia pagalbos, ir norėti būti 
įrankiais Viešpaties rankose. ◼
Roberto Atunkar Nieto, Lima, Peru



Tėvas vis skaitė ir skaitė mano laišką. 
Jis negalėjo kalbėti, nes labai 

stipriai verkė.

Du puslapiai dėkingumo

Visą savo gyvenimą mano tėvas 
kentė nuo žemos savigarbos ir 

jausmo, kad yra niekam tikęs. Jį užaugi-
no tėvas alkoholikas, kuris dažnai jam 
kartojo, koks niekam tikęs, jo manymu, 
jis buvo. Laimei, mano tėvas niekada 
netapo alkoholiku, bet nei man, nei 
kitiems savo vaikams jis nesakė, kad 
mumis didžiuojasi, ir negyrė už gerai 
padarytus darbus. Augdama stengiausi 
jam įtikti, bet visuomet jaučiau, kad 
nepasieksiu tos kartelės. Dėl to mūsų 
santykiai buvo šalti.

Vienais metais užsiminiau apie tai 
savo išmintingam vyskupui. Jis man 
patarė parašyti tėvui laišką ir išvardyti 
visas priežastis, kodėl esu už jį dėkinga. 
Tai man buvo nelengva užduotis. Mano 
žaizdos buvo gilios ir nenorėjau, kad 
dėkingumo laiškas taptų apmaudo laiš-
ku. Todėl meldžiausi. Dvasiai padedant 
pradėjau prisiminti priežastis, kodėl 
esu dėkinga už tėvą. Rašymas užtruko, 
bet kai baigiau, buvau prirašiusi du 
puslapius.

Nunešiau laišką, nežinodama, kaip 
tėvas reaguos. Bet žinojau, kad negaliu 
pasirinkti jo reakcijos. Man tik reikė-
jo žvilgtelėti į savo širdį ir prisiminti, 
kodėl rašiau tą laišką.

Kitą rytą sulaukiau pamotės telefono 
skambučio. Ji verkė. Ji man pasakė, kad 
tėvas vis skaitė ir skaitė mano laišką. 
Paaiškino, kad jis negali kalbėti, nes 
labai stipriai verkia.

„Ačiū!“ – pasakė ji. – Tavo tėvui to 
reikėjo.“

Vėliau tądien tėvas paskambino man 
padėkoti. Jis skambindavo man kasdien 
keletą dienų, kad pasakytų, kiek daug 
jam reiškė tas laiškas.

Norėtųsi pasakyti, kad mūsų santy-
kiai stebuklingai pasitaisė, bet mums 
vis dar reikėjo daug ką nuveikti. Laikui 
bėgant mano širdis ėmė gyti, o mūsų 

santykiai pagerėjo. Galiausiai man pavy-
ko jam atleisti.

Po kelerių metų sunkios kovos su 
vėžiu mano tėvas mirė. Esu tikra, kad 
dabar jis patiria didelį džiaugsmą 
Gelbėtojui padedant jam pasveikti nuo 
daugelį metų kęsto smurto. Žinau, kad 
pajutau gijimą per Jėzaus Kristaus 
Apmokėjimo galią. Gelbėtojas supranta 
mūsų poreikius ir gali padėti mums 
savo sielas apvalyti nuo įsižeidimų ir 
pasipiktinimo nuodų. Žinau, kad dėkin-
gumas, atleidimas ir meilė yra galingi 
vaistai. ◼
Elisė Dalen, Jutos valstija, JAV
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Man iki skausmo žinoma, kokį poveikį pornografija daro net ir patiems jau-
niausiems mūsų visuomenėje – mūsų vaikams. Pornografija, ta milžiniško 
masto epidemija, gali tapti gėdos, apgavystės, iškreiptų jausmų, savikontrolės 

praradimo, nekontroliuojamos priklausomybės ir visiško laiko, minčių ir energijos 
užvaldymo priežastimi. Labai svarbu, kad mes visi – tėvai, šeimos, mokytojai, vadovai – 
tikrai matytume, vertintume ir apsaugotume savo vaikus bei jaunimą.

Meilė yra viena didingiausių mūsų Dievo dovanų. Mylėti Dievą ir mylėti savo artimą –  
du didžiausi paties Jėzaus Kristaus mums duoti įsakymai. Tikiu, kad meilė taip pat yra 
vienas geriausių ginklų kovojant su pornografija.

Tikrai, kaip populiarioje frazėje teigiama, „pornografija nugali meilę“, bet taip pat 
atminkime, jog meilė nugali pornografiją. Tai nereiškia, kad mūsų meilė gali pakeisti 
kito žmogaus priklausomybę arba net elgesį. Tačiau meilė gali mus skatinti pasiruoš-
ti, reaguoti ir išklausyti, ypač mūsų vaikus. Jeigu norime turėti viltį išnaikinti šį marą 
pasaulyje, mūsų pastangos turi būti paremtos meile ir atspindėti meilę.

Noriu pasiūlyti tris meilės taikymo būdus, į kuriuos, kaip viliuosi, mes susitelksime, 
juos naudosime ir jais vadovausimės. Tie trys būdai susiję su trimis susidūrimo su por-
nografija etapais, kuriuos gali išgyventi jūsų vaikas.

Pirma, mes sakome: „Myliu tave“, gerai saugodami juos. Antra, mes sakome: „Vis 
dar tave myliu“, teisingai reaguodami į jų susidūrimą su pornografija, ar tai būtų sąmo-
ningas veiksmas, ar ne. Ir trečia, mes sakome: „Visada tave mylėsiu“, suteikdami meilės 
kupiną paramą jiems stengiantis išgyti, jeigu jie žiūrėjo iš smalsumo arba todėl, kad 
turi žalingą įprotį. Kiekviename etape meilė yra svarbiausia.

Džojė D. Džouns
Pradinukų 
organizacijos 
visuotinė 
prezidentė

KOVA SU PORNOGRAFIJA:  

apsaugoti,  
reaguoti ir 
pagydyti

Šie trys meilės taikymo būdai gali padėti mūsų 
vaikams susidūrus su pornografija.
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1  APSAUGA: „MYLIU TAVE“

Įsivaizduokite vaiką, kurį mylite. Kai jam 
sakote „myliu tave“, ką tai reiškia? Iš esmės tai 
reiškia, kad mes saugome tuos, kuriuos mylime, 
kad galėtume padėti jiems tapti geresniems ir 
priimti gyvenimo iššūkius. Viena iš apsaugos 
sudedamųjų dalių yra stiprių, pasitikėjimu 
paremtų ir pastovių santykių kūrimas. Tokie 
santykiai padeda labiau suartėti su vaikais. 
Kurdami stiprius pasitikėjimu paremtus san-
tykius ir saugodami savo vaikus ir anūkus – 
arba bet kokį vaiką – sukuriame jiems saugią 
užuovėją. Tokia apsauga padeda jiems suprasti, 
kas jie yra, ir padeda jiems suvokti savo santy-
kius su Dievu. Jei vaikai jaučiasi vertinami ir 
mylimi, jiems lengviau įsivaizduoti rūpestingą 
Dangiškąjį Tėvą, kuris duoda nurodymus, kad 
jie būtų laimingi, ir Juo pasikliauti.

Man susirūpinimą kelia mintis, kad, ko gero, 
dauguma tėvų nesuvokia, kokia pavojinga iš 
tiesų yra pornografija, arba galvoja, kad tai tik 

kaimynų sūnaus problema. Bet iš tikrųjų ši prob-
lema daro poveikį mūsų berniukams ir mergai-
tėms, o mes nepakankamai apie tai kalbame.

Prieš daug metų mudu su vyru išgirdome 
gerą istoriją, kurią daug kartų kartojome savo 
vaikams. Istorija apie seną barškuolę gyvatę, 
kuri paprašė pro šalį ėjusio berniuko užneš-
ti ją ant kalno, kad prieš mirdama paskutinį 
kartą galėtų pasigrožėti saulėlydžiu. Berniukas 
dvejojo, bet gyvatė pažadėjo jam nekąsti, jei 
jis ją paneš. Kai jie susitarė, berniukas paslau-
giai ją užnešė ant kalno viršūnės, kur jie kartu 
stebėjo saulėlydį.

Parnešęs gyvatę atgal į slėnį, berniukas ėmė 
sau ruošti maistą ir lovą nakčiai. Ryte gyvatė 
paklausė: „Berniuk, ar neparneštum mane 
namo? Jau man laikas palikti šį pasaulį ir aš 
norėčiau sugrįžti namo.“ Berniukas jautė, kad 
yra saugus ir, kadangi gyvatė laikėsi žodžio, jis 
nutarė nunešti ją namo.

Ši problema veikia 
mūsų berniukus ir 
mergaites, bet mes 
per mažai kalbame 
apie ją.
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Jis atsargiai pakėlė gyvatę, priglaudė prie 
krūtinės ir nunešė namo į dykumą, kur ji ruošėsi 
mirti. Prieš pat jam padedant gyvatę ant žemės 
ji atsigręžė ir įkando jam į krūtinę. Berniukas 
sušuko ir numetė gyvatę ant žemės. „Ponia gyva-
te, kodėl taip padarėte? Dabar aš tikrai mirsiu!“ 
Barškuolė pažvelgė į jį ir nusišypsojo: „Kai paė-
mei mane, žinojai, kas esu.“

Šiandieniniame pasaulyje matau daug gim-
dytojų, savo vaikams duodančių gyvatę. Turiu 
omenyje išmaniuosius telefonus. Vaikams, kurie 
nepakankamai dideli arba nebuvo pakankamai 
išmokyti ir dar neturi išsiugdyto gebėjimo daryti 
logines išvadas ir priimti sprendimus, negalime 
duoti išmaniųjų telefonų su interneto prieiga į 
rankas, jei telefonuose neįjungta turinio kon-
trolė arba kitos priemonės, padedančios juos 
apsaugoti. Brigamo Jango universiteto šeimos 
gyvenimo profesorius Džeisonas S. Kerolas teigė: 
„Saugome vaikus tol, kol jie galės apsisaugoti 
patys. Smegenų sritis, kurioje yra malonumų 
centrai, išsivysto pirmiausia. Sugebėjimai daryti 
logines išvadas ir priimti sprendimus galutinai 
išsivysto vėliau priekinėje smegenų dalyje. Taigi 
vaikai turi greičio pedalą be galimybės sustoti.“ 1

Kiekviename, net ir paauglio, telefone turi 
būti apsaugos. Tai taip pat geras patarimas 
suaugusiesiems. Niekas neapsaugotas nuo nuo-
dingos gyvatės įkandimo. Kai kurie tėvai pasi-
renka atlenkiamus telefonus, taip ribodami vaikų 
galimybes skambinti ir susirašinėti.

Be išmaniųjų telefonų yra daugybė kitų 
prietaisų, kuriais per internetą galima pasiekti 
netinkamą turinį. Neseniai atlikti tyrimai paro-
dė, kad 79 procentai netyčinių susidūrimų su 
pornografija įvyksta namuose. 2 Vaikai ją pamato 
planšetiniuose kompiuteriuose, išmaniuosiuose 
telefonuose, žaidimų konsolėse, nešiojamuose 
DVD grotuvuose ir net išmaniuosiuose televizo-
riuose, ir tai tik keletas pavyzdžių. Žinau šeimų, 

kurios elektroniniais įrenginiais naudojasi tik toje namų vietoje, kurioje 
visada yra žmonių. Šeimos tą vietą vadina medijos kambariu ir visi jų 
įrenginiai ten laikomi atvirai, šviesoje. Niekada niekas ten su komunikacijos 
priemone nebūna vienas.

Kitos šeimos priėmė taisyklę nesinaudoti telefonu miegamajame, vonioje 
arba tualete. Kitos tiesiog sako: „Jei vienas kambary – telefono neturi.“ 
Dar kitos, naudodamos programas, leidžiančias vaiko telefoną konfigūruoti 
tėvų telefonu, palaipsniui leidžia vaikams naudoti vis daugiau programų. 
Taip jie moko, kad pasitikėjimas yra pelnomas ir kad svarbu telefonu nau-
dotis saugiai.

Kad ir kokie būtų mūsų šeimų poreikiai, mokykime kiekvieną šeimos 
narį išmintingai naudotis technologijomis ir nuo pat pradžių pozityviai 
ugdytis moralinę mąstyseną. Ugdančiais būdais mokykime vaikus technolo-
gijas naudoti gėriui. Galime juos mokyti vertinti užduodant sau klausimą: 
„Ar šito naudojimas veda link gero tikslo?“ Mūsų dabar pasirinkti šeimos 
mokymo būdai padarys įtaką ateities kartoms.

Tikiuosi, kad mes, kaip tėvai, apsvarstysime savo santykius su vaikais ir 
konkrečius būdus, kurių imamės, kad juos apsaugotume. Kai stiprinsime 
tuos meilės ryšius, vaikai geriau supras, kodėl Dievas perspėja apie porno-
grafijos pavojus, supras, kaip jos išvengti, ir žinos, ką daryti su ja susidūrus.

2  REAGAVIMAS: „VIS DAR TAVE MYLIU“

Nelengva užmegzti atvirus, patrauklius pokalbius, per kuriuos vaikai 
būtų skatinami išpasakoti tėvams mintis, nutikimus ir užduoti klausimus. 
Galime skatinti bet kokio amžiaus vaikus ateiti pas mus, jei (arba kai) susi-
durs su bet kokio dydžio problema, susijusia su pornografija, – nuo pirmų 
netyčinių susidūrimų ir jos naudojimo kartais iki dažno naudojimo ir vėliau 
iki neįveikiamo potraukio naudoti. Geriau kalbėtis anksčiau. Vaikai eis pas 
jus ryžtingiau, jei žinos, kad yra mylimi ir niekas, kad ir ką jie pasakytų, 
nepakeis tos meilės.

Tačiau labai retai vaikas ateina pats. Paprastai tai nutinka, kai pastabus 
tėvas ar motina užduoda klausimą: „Ar kas nors blogai?“ arba „Atrodai 
kaip nesavas (- a)“. Kuo daugiau meilės jaučia vaikas, tuo lengviau jam arba 
jai atsiverti.

Šis įsitikinimas, jog esi mylimas, protuose įsitvirtina veikiamas mažesnių 
įvykių, kurie kartojasi. Kai apie mažus rūpesčius kalbama su meile, pade-
damas pamatas sveikai reakcijai, kad ir kilus didelėms problemoms būtų 
bendraujama. Svarbiausia, kad vaikai žinotų, jog jūsų atsakymas bus: „Vis 
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dar tave myliu. Nenustosiu mylėti tavęs dėl to, 
kad kažkas nutiko. Visada tave mylėsiu.“

Dėl nežinomos priežasties nedaug kalbame su 
jaunimu ir vaikais apie vieną stipriausių potrau-
kių ir didžiausių pagundų, su kuria jiems teks 
susidurti. Dėl mūsų neryžtingumo jie yra palie-
kami, kad juos pirmiausia mokytų internetas, kiti 
vaikai ar paaugliai arba net populiarioji žinia-
sklaida. Bandydami apsaugoti vaikų nekaltumą, 
kai kurie iš mūsų galbūt net nedrįsta prie vaikų 
ištarti žodžio pornografija. Jaučiamės labai nepa-
togiai. Galbūt mūsų tėvai niekada taip atvirai su 
mumis nesikalbėjo. O jei mūsų pokalbis paska-
tins smalsumą? O jeigu jie užsinorės sužinoti 
daugiau? Kaip galime tikėtis, kad vaikai kalbėsis 
apie pornografiją su mumis, jei mes niekada su 
jais apie ją nesikalbame?

Tėvai, mes patys privalome pradėti pokalbį 
nelaukdami, kol vaikai pas mus ateis. Man patin-
ka pasiūlymas kalbėtis nesudarant nepatogumų, 
dažnai ir reguliariai, ne vieną kartą. Tokių rūpes-
tingų pokalbių nauda ta, kad vietoje „Google“ 
ekspertų vietą užima tėvai ir vadovai, kuriais 
pasitikima. Pokalbis gali vykti saugioje aplinkoje. 
Kalbėjimasis skatina vaiką pasitikėti. Norime, 
kad vaikai jaustųsi stiprūs ir pasiruošę, o ne išsi-
gandę. Norime kalbėtis su jais, o ne kalbėti jiems.

Mes, kaip tėvai ir mokytojai, negalėsime 
padėti vaikams, jei patys nebūsime apsišvietę. 
Svarbiausia mokyti kas ir kodėl. Galime patys apie 
tai mokytis ir padėti vaikams suprasti, kodėl por-
nografija yra blogas dalykas, kodėl ji tokia pavo-
jinga, kodėl mes nenorime, kad ji juos pažeistų, 
ir ką daryti, jeigu jie su ja susidurs.

Ar suteikiame savo vaikams jų amžiui tinkamais 
būdais pakankamai informacijos į klausimą kodėl ? 
Jei vienintelė priežastis jiems vengti pornografijos 
yra „tai blogai“, ji gali būti nepakankama. Vietoje 
to, mes turime nurodyti kuo daugiau „kodėl“, kad 
būtų sukurtas vaikus motyvuojantis imperatyvas.

Priežasčių vengti pornografijos gausu, bet čia tik keletas iš motyvuojan-
čių organizacijos „Fight the New Drug“ (liet. „Kovok su nauju narkotiku“) 
teiginių, kurie gali sukelti jaunų žmonių susidomėjimą:

•  Pornografija gali pakeisti smegenis ir juose veikiančius saitus 
ir tyrimai rodo, kad dėl jos jūsų smegenys gali tapti mažesnės 
ir mažiau aktyvios.

•  Pornografija gali sukelti priklausomybę.
•  Pornografija sugriaus jūsų pasitikėjimą savimi.
•  Pornografija gali palikti tave vienišą.
•  Pornografija gali įskaudinti tavo mylimus žmones.
•  Pornografija gali sutrikdyti sveiką lytinį potraukį.
•  Pornografija susijusi su smurtu.
•  Dėl pornografijos žmonės galiausiai tampa nesąžiningi.
•  Pornografija pasiglemš jūsų laiką ir energiją.
•  Pornografija sukelia depresiją, nerimą ir gėdą.

Pridėčiau, kad pornografija prieštarauja Dievo įsakymams. Pasitelkę 
šias ir daugelį kitų priežasčių mes priešinamės pornografijai, bet praktiškai 
netaikomos žinios veda tik į susierzinimą. Turime nustatyti pamatuotas ir 
naudingas ribas ir nurodyti, ko tikimės. Būtina padėti vaikams išsiugdyti 
vidinį poreikį norėti šalintis pornografijos. Jei vaikas pats nenusprendžia, 
kokia jo pozicija šiuo klausimu, gali būti, kad jis arba ji galiausiai papildys 
nerimą keliančią statistiką.

3  GYDYMAS: „VISADA TAVE MYLĖSIU“

Susidūrus su pornografija ir įkliuvus į jos spąstus, vaikams sunku tinka-
mai reaguoti, atsigauti ir pagyti. Vaikams prisiimant atsakomybę už savo 
pasveikimą ir žengiant pirmyn reikia nuoširdžios, pastovios, tvirtos ir kant-
riai teikiamos pagalbos. Niekas negali suteikti tokios pagalbos taip gerai, 
kaip tėvai. Kai rūpestingai ir asmeniškai išmokysime vaikus tiesos, švelniai 
sukursime pasitikėjimą ir paskatinsime juos kalbėtis, vaikams reikės žinoti, 
kad nepaisant klaidų ir pasirinkimų, mūsų atsakymas bus: „Kas benutiktų, 
visada tave mylėsiu.“

Prisimenu paprastą prieš kelerius metus mūsų šeimoje įvykusį nuti-
kimą. Mudu su vyru buvome išvykę iš namų, o mūsų vyriausias sūnus 
prižiūrėjo jaunesniuosius. Mums paskambino susirūpinusi kaimynė ir 
pranešė, kad prie mūsų namo stovi gaisrinis automobilis. Parlėkėme 
namo ir sužinojome, kad mūsų 10- metis sūnus žaidė kieme, esančiame 
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šalia pusantro hektaro aukštos ir sausos žolės 
lauko. Jis stengėsi išsiaiškinti, ar sugebės 
kibirkštimi įžiebti ugnį.

Akivaizdu, kad jam pavyko! Mums atvykus 
nedidelis gaisras jau buvo užgesintas, gaisrinin-
kai skaitė mano vaikui moralą, o kaimynai jau 
pradėjo skirstytis. Sūnus buvo sutrikęs ir išsigan-
dęs, ir žinojo, kad tikrai pateko į bėdą.

Visi nuėjome namo. Mūsų sūnus buvo toks 
išsigandęs, kad nors situacija buvo labai rimta, 
mes tegalėjome apkabinti savo mielą berniuką ir 
patikinti, kad mylime jį ir jaučiame palengvėjimą 
žinodami, kad jis sveikas.

Susidūrę su pornografija, o ypač įkliuvę į jos 
tinklą, vaikai bus sutrikę, išsigandę ir taip pat 
bijos pasekmių. Sunku paimti kažką, kas buvo 
tamsoje, ir išnešti į šviesą. Jie jaučiasi susigėdę 
ir pažeidžiami. Galbūt ne viskas vyks sklandžiai 
ir bus sunkumų kelyje į pasveikimą ir išgijimą. 
Jų nuolatinės meilės poreikis yra kritiškai svar-
bus. Tačiau tėvai turi žinoti, kad jų meilė visada 
padės, bet jos nepakaks.

Sveikimo kelyje dalį tos meilės vaikui turėsite 
nukreipti į tinkamų pagalbos priemonių paiešką. 
Jūsų meilė tai pamatas to, kas turi įvykti, bet jei 
jūsų mylimas žmogus įsitraukė, jums, ko gero, 
reikės pagalbos specialisto, kuris galėtų jam arba 
jai padėti ir taip pat padėti jums. 

Jums ir jūsų mylimam žmogui siekiant išgi-
jimo, tikiuosi, kad rasite stiprybės Tame, kuris 
turi galią išgydyti visas žaizdas, susieti žmones 
kartu ir sukurti tokius ryšius, kokių dabar toli 
gražu negalime įsivaizduoti. Mūsų Gelbėtojas, 
švelnusis Gydytojas, turi gelbstinčią galią. Mes 
savo vaikams galime būti tėvai ir nukreipti pas Jį, 
bet Jis vienintelis gali būti Gelbėtojas. Nuostabu 
tai, kad ir kas nutiktų, mūsų vaikus Jis myli netgi 
tobuliau už mus. ◼
Iš pagrindinio pranešimo 2018 m. Solt Leik Sityje vykusioje 
Jutos koalicijos prieš pornografiją konferencijoje.

IŠNAŠOS
 1. Jason S. Carroll, in Lisa Ann Thomson, “Eight Strategies to 

Help Children Reject Pornography,” Liahona, Aug. 2017, 19.
 2. “The Facts about Online Threats,” Parents Television Council 

Watchdog (blog), June 21, 2017, w2 .parentstv .org/blog .

Daugiau informacijos  
rasite adresu overcoming 
pornography .Churchof 
JesusChrist.org.
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Šiame skyriuje

44 Pasimatymai ir pornografija
Liahonos ir Bažnyčios šeimos 
tarnybų darbuotojai

Pasidalykite savo istorija
Ar norite pasidalyti savo istorija? O gal 
norėtumėte išvysti straipsnį konkrečia 
tema? Straipsnį arba atsiliepimą galite 
pateikti tinklalapyje liahona .Churchof 
JesusChrist .org .

Daugiau straipsnių ir kitos medžiagos 
rasite:
•  tinklalapyje liahona .Churchof 

JesusChrist .org
•  JS savaitraštyje (programėlės 

„Evangelijos biblioteka“ skyriuje 
„Jauni suaugusieji“)

•  Adresu facebook.com/liahona

Planuodami jauniems suaugusiesiems skirtus straipsnius mes daug laiko 
skiriame, kad apmąstytume problemas, su kuriomis jie dabar susiduria. Jų 
tiek daug. Bet šį mėnesį kolektyviai svarstydami idėjas, jautėme įkvėpimą 

pasirinkti temą, kuri yra paveikusi asmeniškai mus, mūsų draugus ir begalę kitų: 
pasimatymai ir pornografija. Žinojome, kad suplanuoti šį skyrių bus neleng-
va. Juk pornografija tiek daug žmonių veikia skaudindama širdis ir kartais net 
griaudama gyvenimą. Dėl jos jauniems suaugusiesiems ateitis gali atrodyti dar 
neaiškesnė, nei yra dabar, ypač ruošiantis santuokai.

Mes tikrai matėme Dangiškojo Tėvo ranką, nukreipiančią mūsų pastangas, kai 
pradėjome gauti istorijas jaunų suaugusiųjų, kurių santykius paveikė pornografija. 
Ir mes matome, kad yra daugiau nei vilties kibirkštėlė laimingoms, priklausomy-
bių nesukaustytoms amžinosioms santuokoms. Kodėl? Nes kiekviena istorija 
liudija apie gyvenimą keičiančią, viltį teikiančią, gydančią Jėzaus Kristaus ir Jo 
Apmokėjimo galią.

Taigi, jei jūsų santykiai paveikti pornografijos, raginame jus perskaityti šio 
mėnesio skyrių, kuriame atvirai mintimis dalijasi tie, kurie labai gerai žino, kad 
problemos dėl polinkio į pornografiją tikros. Šie straipsniai apima tokias temas: 
kaip pradėti kalbėtis ir kaip kalbėtis apie pornografiją rimtai draugaujant (p. 44), 
kaip reaguoti, kai kas nors prisipažįsta, kad kovoja su polinkiu į pornografiją (tik 
skaitmeninė versija), kaip atleidimas ir išgijimas pasiekiamas abiem (tik skaitme-
ninė versija) ir kaip Dvasia gali padėti žinoti, kaip toliau elgtis bendraujant (tik 
skaitmeninė versija).

Jei ieškodami atsakymų pasikliausite Gelbėtoju ir į savo gyvenimą pasikviesite 
Dvasią, žinome, kad Dangiškasis Tėvas ves jus jūsų asmeniškai situacijai tinkama 
kryptimi. Galbūt pornografijos tamsa pasaulyje akivaizdi, bet gydanti Gelbėtojo 
šviesa persmelkia bet kokią tamsą. Mes tik turime Jo ieškoti.

Nuoširdžiai
Čakelė Vordlej ir Mindi Selu
Bažnyčios žurnalų skyriaus jauniems suaugusiesiems redaktorės

Jauni suaugusieji

Ieškokite Kristaus, kad įveiktumėte 
pornografijos tamsą

Prezidento M. Raselo Balardo patarimą, ką daryti, kai santykius su žmogumi, su kuriuo susitiki-
nėjate, paveikė pornografija, skaitykite straipsnyje skaitmeninėje žurnalo Liahona versijoje.

Tik skaitmeninė versija
Kaip išmokau reaguoti, kai kas 
nors prisipažįsta, kad kovoja su 
polinkiu į pornografiją
Vardas neskelbiamas,  
Jutos valstija, JAV

Kaip gyvenu po to, kai sužinojau, 
kad mano sužadėtinis žiūrėjo 
pornografiją
Vardas neskelbiamas,  
Prancūzijos Polinezija

Kadaise pati kovojau su polinkiu į 
pornografiją. Kodėl nekovoja jis?
Vardas neskelbiamas, Gvatemala
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Redakcijos pastaba.  
Nors žodis „pasimatymai“ 
skirtingose kultūrose turi 
skirtingas reikšmes, šiame 
straipsnyje kalbame apie 
pasimatymus, vykstančius 
laikantis Evangelijos 
standartų, bandant 
geriau susipažinti ir 
užmegzti ryšius, galinčius 
išsirutulioti į santuoką.

Pasimatymai ir  
pornografija

Liahonos ir Bažnyčios šeimos 
tarnybų darbuotojai

Mes visi, jauni 
suaugusieji, 
žinome, kad 
pasimatymai 
gali ir džiuginti, 

ir bauginti, teikti pasitenkinimą ir 
kelti įtampą. Atvėrę širdis vienas 
kitam, natūraliai pageidaujame 
vienas apie kitą sužinoti daugiau, 
o kuriant santykius ir stengiantis 
suartėti svarbu vis labiau atsiver-
ti. Apie ką svajojame, ko bijome, 
kuo tikime? Ką manome apie 
santuoką ir šeimą? Su kokiais 
sunkumais susidūrėme praei-
tyje, ar susiduriame dabar, apie 
kuriuos turėtume papasakoti 
vienas kitam?

Kad ir kaip būtų baisu kalbėtis 
(arba klausinėti) apie bėdas dėl 
pornografijos, nekalbėjimas apie 
jas vėliau gali privesti prie siau-
bingų problemų. Kiekvienu atve-
ju rūpesčiai dėl pornografijos yra 
individualūs ir reikalauja daug 

pastangų, ir jūs galbūt nenutuo-
kiate, ar tai tapo problema ir kaip 
apie tai pasikalbėti su žmogumi, 
su kuriuo einate į pasimatymus. 
Taigi, svarbu, kad siektumėte 
Dvasios vedimo. Nėra vieno 
kiekvienai situacijai tinkančio 
sprendimo, bet šiame straipsny-
je pateiksime keletą pasiūlymų 
tiems, kurie galbūt klausia:

•  Kaip kalbėdamas su žmogumi, 
su kuriuo einu į pasimatymus, 
galėčiau paliesti pornografijos 
temą? Ir kada tinkamas laikas 
paklausti arba papasakoti 
apie save?

•  Kaip man žinoti, ar tęsti san-
tykius su anksčiau polinkį 
žiūrėti pornografiją turėjusiu 
žmogumi?

•  Kaip galime dirbti drauge siek-
dami įveikti bėdas dėl polinkio 
į pornografiją?

Pagalba	ir	viltis	
susidūrus	su	
asmens,	su	
kuriuo	einate	į	
pasimatymus,	
polinkiu	į	
pornografiją.
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Kovojusiems 
ar vis dar 
kovojantiems

Jei praeityje kovojote su 
polinkiu žiūrėti pornografiją, 
arba kovojate dabar, mintys 
apie pasimatymus gali jums 
sukelti beviltiškumą arba 
nerimą. Bet jei nuoširdžiai 
norite pašalinti pornografiją 
iš savo gyvenimo (arba jau 
pašalinote), žinokite, kad 
sveiki ilgalaikiai santykiai 
įmanomi jums stengiantis ir 
padedant Dangiškajam Tėvui 
ir Jėzui Kristui. Siekdami tokių 
santykių apsvarstykite šiuos 
klausimus:

1.	Ar	mums	tikrai	
reikia	apie	tai	
kalbėtis?

Dažnas klausimas: „Ar tikrai 
žmogui, su kuriuo einu į pasi-
matymus, turiu papasakoti, 
kad žiūrėjau pornografiją, 
net jei atgailavau?“ Arba: „Ar 
su žmogumi, su kuriuo einu 
į pasimatymus, turiu kal-
bėtis apie savo dabartines 
problemas dėl polinkio į 

pornografiją?“ Paprastai tai reikėtų aptarti – tinkamu metu ir labai atsargiai. 
Kalbėdami, prisiminkite kelis svarbius principus:

•  Laikas. Kalbėtis apie tai reikia santykiams pasiekus tokį rimtumo lygį, kuris 
savaime to reikalautų.

•  Sąžiningumas. Bendraujant reikia remtis pasitikėjimu ir sąžiningumu. Nors 
žmogus, su kuriuo einate į pasimatymus, gali nutarti nutraukti santykius, jis 
arba ji turi suprasti problemos prigimtį, jūsų dabartinę pažangą ją spren-
džiant ir jūsų planus, jei ji vėl ateityje kiltų.

•  Atleidimas. Kalbėtis atvirai apie jūsų polinkį į pornografiją su žmogumi, 
su kuriuo einate į pasimatymus, nereiškia, kad turite vaizdžiai aptarinėti 
detales. Jei atgailavote ir jaučiate gavę atleidimą, neturite dėl to jaustis kalti. 
Viešpats nebeprisimena mūsų nuodėmių, jei esame dėl jų atgailavę (žr. 
Doktrinos ir Sandorų 58:42), todėl jūsų pokalbis su žmogumi, su kuriuo 
einate į pasimatymus, yra ne tiek prisipažinimas, kiek pasitikėjimo stiprini-
mas, papasakojimas apie su vykstančiu gijimu susijusius planus ir palaikymo 
prašymas.

•  Gijimas. Net jei jau atgailavote, ilgai trukęs arba intensyvus ryšys su porno-
grafija gali palikti ilgai trunkantį biologinį, psichologinį, socialinį ir dvasinį 
poveikį. Gijimas gali pareikalauti sunkaus darbo ir trukti ilgai, bet visiškas 
galutinis išgijimas įmanomas. Šiame procese jums prireiks tinkamos pagal-
bos ir palaikymo, taip pat ir iš jūsų būsimo sutuoktinio.

2.	Ar	esu	pasiruošęs	(-	usi)	rimtiems	santykiams?
Vienas didžiausių skirtumų tarp to, kuris yra pasiruošęs rimtiems santykiams, 

ir to, kuris nepasiruošęs, yra noras atvirai kalbėtis su žmo-
gumi, su kuriuo eina į pasimatymus. Jei turite bėdų dėl 

pornografijos, galite arba leisti baimei santykius nuvesti 
link nepasitikėjimo, arba panaudoti tikėjimą ir drauge 
spręsti problemas.

Nors gali būti nelengva pasakoti apie jūsų ryšius su 
pornografija, vengimas tai daryti gali tik sustiprinti baimę ir 

gėdą. Jūsų baimė prarasti tą žmogų gali skatinti jus neigti arba vengti papasa-
koti visą istoriją, galinčią vėliau sugriauti pasitikėjimą ir suardyti jūsų santykius.
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Kita vertus, jei gerbiate žmo-
gaus, su kuriuo einate į pasi-
matymus, valios laisvę, gerbsite 
jo sprendimą išlaikyti santykius 
žinant apie jūsų geras ir blogas 
savybes. Vis dar galite bijoti 
pasekmių, bet svarbu suprasti, 
kad sužinojęs viską, tas žmogus 
taip pat gali padėti jums palai-
kyti troškimą pašalinti porno-
grafiją iš savo gyvenimo. Ir kas 
benutiktų jūsų santykiams, 
padedami Dievo galite toliau 
eiti išgijimo keliu.

Einantiems į pasimatymus 
su tais, kurie kovoja su polinkiu 
į pornografiją

Kadangi vidutinis amžius, kai pirmą kartą susiduriama su por-
nografija, yra maždaug 11 metų ir kadangi ji lengvai prieinama, 
dauguma iki 18 metų vienaip ar kitaip su ja susidūrė. Tai gali kelti 
nerimą einant į pasimatymus. Bet susidūrimas nėra įprotis, o 
polinkis žiūrėti pornografiją būna nevienodas (žr. Dallin H. Oaks, 
“Recovering from the Trap of Pornography,” Liahona, Oct. 2015, 
50–55). Gera naujiena ta, kad Jėzaus Kristaus Apmokėjimas gali 
suteikti stiprybės ir pagydyti visus to siekiančius. Štai keletas klau-
simų, kuriuos derėtų apmąstyti santykiams progresuojant:

1.	Kada	ir	kaip	turėčiau	paklausti	apie	pornografiją?
Sprendimą, kada ir kaip pasikalbėti su žmogumi, su kuriuo einate į pasimatymus, 
galbūt galėtumėte aptarti su savo tėvais, vyresniu broliu arba seserimi, Bažnyčios 
vadovais arba bet kuo, kuo pasitikite kaip geru patarėju. Suraskite būdą, kuris 
jums atrodys teisingas, ir pasikalbėkite tinkamu metu, kai santykiai taps rimtesni.

Tai nereiškia, kad per pirmą pasimatymą turite pradėti kamantinėti apie praeitį, 
bet santykiams vystantis galite siekti Dvasios įkvėpimo, kuris padėtų sužinoti, kaip 
ir kada paklausti apie susidūrimą su pornografija.

2.	Kaip	turėčiau	reaguoti?
Kai su žmogumi, su kuriuo einate į pasimatymus, pradėsite dalytis nuoširdžiais 
jausmais, tai gali veikti gydančiai. Svarbu, kad kreiptumėte dėmesį į savo mintis 
ir jausmus aptariant polinkį žiūrėti pornografiją, nes galite imti kritikuoti, supykti, 
tapti apatiški arba jaustis apgaudinėjami. Bet atviras pasipasakojimas taip pat gali 
sustiprinti tarpusavio pasitikėjimą, užuojautą, meilę ir supratimą. Reaguodami 
atsižvelkite tiek į pašnekovo, tiek ir į savo jausmus.
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bandantiems išgyti prireiks palaikymo. Tai 
apima supratimą apie skatinančius veiksnius 
(dėl kurių žmogus gali vėl sugrįžti prie por-
nografijos) ir palaikymą arba pagalbą imantis 
apsauginių veiksmų.

•  Jei jūsų santykiai artėja prie santuokos, 
būtinai abu turite sutikti, kad pornografija yra 
nepriimtina ir neatspindi sveikų vedybinių 
lytinių santykių.

Svarbiausia judant pirmyn pasikliauti 
Šventosios Dvasios raginimais, kurie gali būti 
įvairūs: nuo skatinančių toliau bendrauti vado-
vaujantis supratimu, kad reikia liautis žiūrėti 
pornografiją, iki skatinančių santykius nutraukti 
toliau palaikant to žmogaus pastangas keistis. 
Kad ir ką nutartumėte, asmuo, su kuriuo eina-
te į pasimatymus, turi suprasti, kad viskas gali 
keistis priklausomai nuo pažangos arba jos 
nebuvimo kovojant su pornografija.

3.	Kaip	judėti	pirmyn?
Žinia, kad žmogus, su kuriuo einate į pasi-
matymus, kovoja su polinkiu į pornogra-
fiją, turėtų kelti nerimą, bet neišduokite 
jo pasitikėjimo ir kitiems nepasakokite jo 
asmeninių problemų. Gali būti naudinga 
pasikalbėti su vyskupu arba psichologu, 
arba, jei sutiks asmuo, su kuriuo einate 
į pasimatymus, su draugu arba vadovu, kuriuo 
pasitikite.

Kad nuspręstumėte, ar tęsti santykius, turė-
tumėte nuolat siekti Dvasios patarimo. Jums 
taip pat gali padėti šie pasiūlymai:

•  Paklauskite, kaip stipriai pornografija paveikė 
to žmogaus gyvenimą ir kokiame išgijimo 
proceso taške jis yra. Žmogus turi parodyti 
troškimą pašalinti pornografiją iš savo gyve-
nimo imdamasis visų reikiamų priemonių.

•  Supraskite, kad kai kurių pornografijos formų 
(pavyzdžiui, vaikų pornografijos) žiūrėjimas 
aiškiai rodo, jog tam asmeniui reikia speci-
alisto pagalbos ir bendrauti su juo gali būti 
nesaugu.

•  Supraskite, kad Gelbėtojo Apmokėjimo galia 
yra tikra. Galite atleisti ir tas žmogus gali 
išgyti.

•  Nutarkite bendraudami laikytis visiško sąži-
ningumo ir būti verti tuoktis šventykloje.

•  Supraskite, kad gijimas ir reabilitacija gali 
užtrukti. Žmonės gali vėl suklysti, todėl 
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Bendros pastangos 
padedant įveikti polinkį į 
pornografiją

Norint įveikti polinkį į pornografiją, gali prireikti 
laiko, bet tai įmanoma. Galiausiai bendros pastangos 
tai padaryti gali sustiprinti jūsų ryšius, kai abu geriau 
suprasite Jėzaus Kristaus Apmokėjimą ir išmoksite 
palaikyti vienas kitą susidūrę su sunkumais. Kartu 
darbuodamiesi, kad įveiktumėte polinkį, prisiminkite:

•  Bažnyčios tinklalapis overcomingpornography 
.lds .org siūlo įvairios medžiagos (įskaitant infor-
maciją apie Bažnyčios vykdomą gydymosi nuo 
priklausomybės programą), kuri gali padėti jums 
abiem judėti šiuo išgijimo keliu.

•  Apie pornografiją siūlome kalbėtis konkrečiu metu 
arba konkrečioje vietoje, kad tai netaptų pagrin-
dine bendravimo tema. Kalbėdamiesi apie ją 
nemenkinkite ir nežeminkite pašnekovo. Jūsų san-
tykiai turi padėti abiem jaustis mylimiems ir palai-
komiems, ne kamantinėjamiems ir žeminamiems.

•  Dvasiniai įpročiai gali apsaugoti nuo pagundos. 
Skatinkite vienas kitą ugdyti ir stiprinti nuolatinius 
dvasinius įpročius: prasmingą Raštų studijavimą 
ir Dievo garbinimą šventykloje (jei įmanoma), 
šabo dienos laikymąsi, tarnavimą kitiems, nuola-
tinį pasninkavimą ir nuoširdžią maldą, paremtus 
stipriu noru sustiprinti jūsų ryšį su Gelbėtoju 
ir Dangiškuoju Tėvu. Tas ryšys gali sumenkinti por-
nografijos įtaką jūsų gyvenime. Mokinystė, kuri yra 
viso gyvenimo siekis ir stiprybė, kurią mes, kaip 

Kristaus pasekėjai, įgyjame, padės nugalėti ne tik 
pornografiją, bet ir visus gyvenimo sunkumus.

•  Jei jūsų pastangos nesėkmingos, nebijokite ir 
nesigėdykite pagalbos kreiptis į psichologą, kuris 
specializuojasi dirbdamas su seksualinėmis pri-
klausomybėmis. Jis gali padėti gauti įžvalgų, kaip 
gydytis nuo polinkio į pornografiją, ir pašalinti jo 
priežastis.

•  Atminkite, kad mus supa netinkami vaizdiniai, 
gundantys nusidėti. Jei asmuo, su kuriuo einate 
į pasimatymus, vėl suklysta, tai, kaip greitai jam 
pavyksta atsistoti ant kojų, rodo jo vidinį pasiry-
žimą savo gyvenime atsikratyti pornografijos. Bet 
jei imate jausti, kad esate labiau už jį motyvuoti 
pamatyti pokyčius, turite pagalvoti, ar verta su juo 
vaikščioti į pasimatymus.

•  Asmeniui, su kuriuo einate į pasimatymus, galite 
daryti didelę įtaką, bet ji neturi būti svarbiausia jo 
elgesio pasikeitimo priežastis. Jo troškimas keistis 
turi būti iš vidaus, o ne iš jūsų.

Be viso to, siekite Dangiškojo Tėvo vedimo ir 
atminkite, kad dėl Gelbėtojo viltis visada yra. Jo 
malonės pakanka mums pakeisti ir išgydyti. Jo 
Apmokėjimas prieinamas jums abiem, kad suteiktų 
jėgų ir padėtų atleisti. Tačiau bėdų dėl polinkio į 
pornografiją turintis asmuo, norėdamas jas nugalėti, 
turi aktyviai siekti Gelbėtojo pagalbos. Niekas kitas 
už jį to padaryti negali. Nesiliaukite tikėję ir pasi-
kliaukite Dangiškuoju Tėvu. Jis ves jus jūsų išskir-
tinėje situacijoje. ◼



Mobilieji telefonai 
Čilėje brangūs,  
bet aš 2016 metais užsibrėžiau tikslą 
užsidirbti telefonui. Ištisus metus urmu 
pirkdavau saldainius ir alfajores * ir mokykloje 
pardavinėdavau draugams. Viską, ką 
uždirbdavau, taupiau. Neidavau pietauti 
ir neidavau į kiną.

Nenorėjau prašyti tėvų, kad nupirktų telefoną. 
Norėjau turėti galimybę pasakyti, kad pati jam 
užsidirbau. Tėtis mane skatino. „Kerol, taip ir 
toliau“, – sakė jis.

Daug ką sužinojau. Niekas negaunama 
nemokamai. Tikslams pasiekti reikia pastangų, 
bet neturėtume pasiduoti. Kai užsidirbame 
daiktams ir suprantame, kiek pastangų reikia 
norint juos gauti, imame juos labiau vertinti.

Supratau, kad turiu nuspręsti, ką noriu pasiekti 
ir kur link noriu judėti. Jei noriu susituokti 
šventykloje, turiu lankyti bažnyčią ir seminariją, 
o vėliau ir institutą bei jaunų vienišų suaugusiųjų 
renginius. Taip pat į pasimatymus turiu vaikščioti 
su vertais vaikinais. Siekiant tikslų reikia aukotis 
dabar, kad kažką gautum vėliau.

Kerolė (15 m.), Čilė

* Tradiciniai Pietų Amerikos sausainiai.
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K ai man buvo septyniolika, 
mokykloje mane labai spaudė 
bendraamžiai. Mano draugai 

nesivadovavo tomis pačiomis verty-
bėmis kaip aš. Kartu dalyvaudavome 
daugybėje tinkamų užsiėmimų, tokių 
kaip krepšinis arba futbolas. Bet jie 
taip pat vartojo alkoholį ir rūkė – du 
dalykai, kurių su jais nedarydavau.

Vieną dieną mūsų grupelė išėjusi 
iš mokyklos ruošėsi testui, kuris turė-
jo vykti tą pačią dieną šiek tiek vėliau. 
Su manimi buvo du artimiausi draugai 
Chuanas ir Franciskas (vardai pakeis-
ti). Vieną akimirką kažkas išsitraukė 
žiebtuvėlį ir cigaretes. Pamaniau, 
kad mano draugams nusibodo stu-
dijuoti ir jie pamiršo, kad esu su jais. 
Supratau, kad klydau, kai jie atsigręžė 
į mane ir pasakė: „Dabar laikas Hugo 
išmokti rūkyti.“

Net nespėjau sureaguoti, o 
Chuanas su Francisku pripuolė ir 
sugriebė mane už rankų, kiekvienas 
iš skirtingos pusės. Jie laikė mano 

NUO UŽGAULIOTOJŲ 
IKI PASIKRIKŠTIJUSIŲJŲ
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Anksčiau aš dažnai kviesdavau savo 
draugus į sekmadieninius susirinkimus, 
bet iki tol nė vienas kvietimo nepriimdavo. 
Nors negalėjau būti su Chuanu, su juo 
buvo mano broliai ir tėvas – jie jam padėjo 

Jūsų draugystė ir doras pavyzdys palaimins 
jūsų draugus ir ateinančias kartas.

Vyresnysis  
Hugo Montoja
Iš Septyniasdešimties 
kvorumo

Taip elgtis su Chuanu ir Francisku man 
padėjo Viešpats. Dėl to turiu du pačius 
geriausius draugus ir dabar dirbame 
kartu kaip Bažnyčios nariai, stiprindami 
Dievo karalystę.

ir susibičiuliavo. Mano šeima jį priėmė ir 
Chuanas Bažnyčioje jautėsi labai gerai. 
Pamažu jis ėmė keistis, kol apsisprendė 
krikštytis. Džiaugiausi dėl jo, o dar labiau 
apsidžiaugiau jam pasakius, kad mano laiš-
kai jam padėjo pamilti Jėzų Kristų. Grįžęs iš 
misijos aš artimai bendravau su Chuanu ir 
po kurio laiko jo žmona taip pat pasikrikš-
tijo. Šiandien Chuanas ir Franciskas vis dar 
mano artimiausi draugai.

Tie įvykiai paveikė mano gyvenimą. 
Supratau, kad geriausias būdas daryti 
žmonėms įtaką, tai gyventi teisiai, mylėti 
kitus ir padėti jiems. Knygelėje Jaunimo 
stiprybės vardan sakoma: „Jei norite turėti 
gerų draugų, patys būkite geri draugai. 
Nuoširdžiai domėkitės kitais, šypsokitės 
ir leiskite suprasti, kad jie jums rūpi.“ 1 

Visada laikykitės Bažnyčios standartų, 
net jei pakliuvote į tokią sudėtingą situa-
ciją kaip mano. Jaunimo stiprybės vardan 
moko: „Stengdamiesi būti draugai kitiems, 
nelaužykite savo standartų. Jei draugai 
ragina jus pasielgti neteisingai, stokite už 
tiesą, net jeigu tektų stovėti vienam.“ 2 Net 
jei atrodo, kad visi elgiasi priešingai įsaky-
mams, tvirtai stovėkite, nes jūsų pavyzdys 
yra galingas. Būkite toks pavyzdys, kokį 
jūsų draugai galėtų prisiminti, kai prireiks. 
Kai kuriais atvejais, tokiais kaip mano, 
jūsų draugystė gali padėti jiems mokytis, 
atgailauti ir atsiversti. ◼

IŠNAŠOS
 1. Jaunimo stiprybės vardan (2012), p. 16.
 2. Jaunimo stiprybės vardan, p. 16.

rankas nuleistas, o kažkas man į lūpas 
įbruko cigaretę. Mano kūnas kaipmat 
ją atstūmė ir aš išspjoviau cigaretę ant 
žemės, toliau nuo savęs. Iš karto pajutau 
sugniaužto kumščio smūgį į smakrą. Jie 
mane gąsdino, sakydami: „Vėl pridegsi-
me cigaretę ir tu išmoksi traukti dūmą. 
Nespjauk jos ant žemės. Jei tai padarysi, 
tau blogai baigsis.“

Tą akimirką supratau, kad įkliuvau. 
Užmerkiau akis ir greitai pasimeldžiau, 
prašydamas kokios nors pagalbos. Vos 
tik baigiau melstis, privažiavo mūsų 
mokytojas ir šalia mūsų pasistatė auto-
mobilį. Mokytojas išlipo ir paklausė, ką 
čia veikiame. Draugai mane paleido. „Mes 
ruošiamės testui“, – patikino jie mokytoją. 
Nuėjome į mokyklą ir laikėme testą, ir tas 
incidentas baigėsi.

Nors šis patyrimas buvo sunkus, aš 
atleidau draugams už tai, ką jie padarė. 
Žinojau, kad jie nesupranta mano stan-
dartų ir mano pasiryžimo gyventi pagal 
Išminties Žodį, todėl atleidau ir nutariau 
nepuoselėti jiems blogų jausmų. Kai bai-
gėme mokyklą, aš išvykau į misiją, bet vis 
dar bendravau su Chuanu ir Francisku. 
Dažnai jiems rašiau apie Evangeliją ir 
liudijau apie Jėzų Kristų. Raginau juos 
atgailauti ir lankyti Bažnyčią. Mano didžiai 
nuostabai iš tiesų vienas į ją nuėjo.
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Dieviška 
lemtis

Mano draugė paprastai visada būdavo laiminga.  
Kas galėjo jai kelti nerimą?

Ema K.

Aš esu iš Prancūzijos, bet mes su seserimi 
praleidome metus Jungtinėse Valstijose, 
kai mokėmės pagal mainų programą. Tuo 

metu sutikome daugybę žmonių, bet didžiausią 
įspūdį padarė mergina vardu Destini. Ji tapo viena 
geriausių mano draugių. Mokykloje ir po pamokų 
su ja ir mano seserimi daug ką veikdavome kartu. 
Destini visada būdavo laiminga. Man labiausiai 
patiko šis jos bruožas.

Tada vieną dieną pamačiau ją susikrimtusią, 
tokią, kokios anksčiau niekada nebuvau mačiusi. 
Paklausiau jos, kas nutiko. Ji atsakė, kad nenori 
apie tai kalbėtis. Tada jos rankoje pamačiau popie-
riaus lapelį. Paėmiau jį ir perskaičiau.

Kažkas jai buvo parašęs kai ką neįtikėtinai pikta. 
Anoniminiame raštelyje buvo parašyta, kad ji yra 
bjauri, kad niekas jos nemėgsta, kad jai neverta 
gyventi ir kad ji turėtų eiti ir nusižudyti. Nebūčiau pati-
kėjusi, kad toks žmogus kaip ji, gali būti taip užpultas. 
Jos skausmingi išgyvenimai mane labai paveikė.

Nuo tada stengiausi Destini būti dar geresne 
drauge: ne tik leisti laiką su ja, bet būti visada 

pasiruošusi ją palaikyti, o svarbiausia – būti nuošir-
di. Paaiškinau jai, kad ji yra Dievo dukra, palaiminta 
dangiškos prigimties, verta pasigėrėjimo ir gali 
daryti didžius darbus.

Sunku bandyti mylėti save, kai kiti elgiasi su 
tavimi blogai ir kritikuoja. Susidraugavusi su 
Destini supratau, kad kartais geriausias būdas 
padėti kitiems, tai tiesiog juos mylėti ir padėti jiems 
suprasti, kas jie iš tiesų yra.

Kai metų pabaigoje man reikėjo grįžti į 
Prancūziją, Destini pasakė man tai, ką visada bran-
ginsiu. „Ema, – pasakė ji, – tu išgelbėjai mane. Prieš 
tau atvykstant norėjau nusižudyti. Bet tada tu su 
savo seserimi man labai padėjote tiesiog rūpinda-
mosi manimi. Dabar aš myliu save ir myliu jus.“

Mokykloje yra daug vaikų, kurie patiria patyčias, 
yra atstumti ir su kuriais blogai elgiamasi. Raskite 
būdą jiems padėti. Kalbėkitės su jais, galvokite apie 
juos, maloniai su jais elkitės. Tai darytų Gelbėtojas, 
o kartais paprastas pasisveikinimas arba šypsena 
gali viską pakeisti. ◼
Autorė gyvena Prancūzijoje.
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Tamsoje gyvenau ne vienus metus 
ir kiekviena prabėgusi diena buvo vis 
tamsesnė. Mano prasti sprendimai 
vedė į ginčus su šeima ir supratau, kad 
nebegaliu su jais gyventi. Bet iki artimos 
draugės, pastarųjų dienų šventosios, 
mirties aš nesupratau, kad kažko trūks-
ta. Deja, aš kaltinau Dievą ir Evangeliją. 
Buvau nustojusi tikėti, kad palaiminimai 
gaunami už paklusnumą. Supratau, kad 
jei neapsispręsiu gyventi pagal Evangeliją, 
toliau ignoruosiu savo ryšius su Bažnyčia 
ir gyvensiu taip, kaip gyvena pasaulis.

Sėdėjau ant lovos tamsiame kambaryje, 
verkiau ir gailėjausi, ir staiga supratau, kad 
bijau – bijau būti viena ir neturėti su kuo 
pasikalbėti, bijau nesugebėti ištaisyti visų 
padarytų skriaudų, bijau, kad niekas man 
neatleis, ypač Dievas.

Galiausiai su seneliais, kurie nebuvo 
Bažnyčios nariai, persikėliau į Minesotą 
Jungtinėse Valstijose. Patėvis skrido su 
manimi ir pirmą sekmadienį nuėjome į 

Mariana M. Lara

Gyvenau kartu su mama mažame 
Meksikos miestelyje, kuriame 
visi pažįsta vieni kitus. Žinojau, 

kas gera ir kas bloga, bet buvau sutrikusi 
ir visame miestelyje – vienintelė aktyvi 
mergina.

Norėjau pritapti, todėl padariau tai, 
kas tada atrodė protinga – susiradau vai-
kiną. Tai buvo tik pirma iš daugelio klaidų, 
kurias pradėjau daryti. Ėmiau pasiduoti 
bendraamžių spaudimui ir manyti, jog 
esu pakankamai suaugusi, kad pati viską 
spręsčiau, o tai reiškė – tapau neaktyvia 
tamsoje gyvenančia mergina.
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Savo ŠVIESA su  
manimi PASIDALIJĘ  

DRAUGAI



Bažnyčią, bet tik į sakramento susirin-
kimą. Susirinkimui pasibaigus buvau 
nusprendusi išeiti, bet mano nuostabai, 
kai jau ėjome link mašinos, pamatėme 
mus atsivejantį vyskupą. Jis mums uždavė 
keletą klausimų ir pakvietė sugrįžti kitą 
sekmadienį – taip ir padarėme.

Kitą sekmadienį, vos pasibaigus 
sakramento susirinkimui, net nespėjusi 
atsistoti, buvau apsupta apylinkės 
merginų – merginų, kurios padėjo man 
pakeisti gyvenimą.

Staiga patekau į visiškai kitokį pasaulį, 
kuriame buvo vyskupas ir merginų pre-
zidentė, kuriems rūpėjau, o svarbiausia, 
merginos, kurios kasdien stengėsi gyventi 
pagal Evangeliją, stengėsi laikytis aukštų 
standartų ir ginti tiesą. Jos taip švietė, kad 
galėjo nušviesti man kelią.

Tada supratau, ką turiu daryti: „Taip 
tešviečia ir [mano] šviesa žmonių aki-
vaizdoje, kad jie matytų [mano] gerus 
darbus ir šlovintų [mano] Tėvą, kuris 
danguje“ (žr. Mato 5:16). Taigi pradėjau 
kiekvieną savaitę lankyti Bažnyčią ir 

bendras jaunimo veiklas, kasdien skaityti 
Mormono Knygą ir melstis, kukliai rengtis, 
pagarbiau kalbėti, vaikščioti į šventyklą ir 
ruoštis gauti patriarchalinį palaiminimą.

Visiškai pasikeičiau, bet to nesuvokiau 
iki merginų stovyklos, per kurią pajau-
čiau Šventąją Dvasią ir atradau, kad turiu 
liudijimą – tokį, kuris primena man, kad 
Dievas myli mane, kad Jis turi man planą 
ir kad Jis nenori, kad būčiau vieniša. Tokį 
ryškų ir tvirtą liudijimą, kad jis pakeitė 
mane. Liudijimą, kuriuo galiu dalytis ir 
nušviesti ne tik savo, bet ir kitų kelią. 
Liudijimą, kuris nebijo šviesti tamsoje. ◼
Autorė gyvena Kalifornijos pusiasalyje, Meksikoje.

Bijojau ir jaučiausi 
vieniša. Tada 

persikėliau į kitą 
šalį ir po ilgos 

pertraukos nuėjau 
į Bažnyčią.
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NEBIJAU  SAKYTI TIESĄ

Maiklas R. Morisas
Bažnyčios žurnalai

Apsiginklavęs liudijimu apie Evangeliją ir jos palaiminimus, 
Fabianas neleido, kad jo jaunas amžius sutrukdytų tapti galingu, 
bebaimiu nariu misionieriumi.

Las Tomase, rajone, įsikūrusiame ant smėlėtų 
šlaitų, stūksančių virš Antofagastos, leidžiasi 
saulė. Dienai baigiantis šiame Čilės uoste 

pradeda įsižiebti šviesos.
Šeštadienio vakaras ir 13- metis Fabianas H. 

galėtų leisti laiką su draugais. Tačiau naujasis 
Bažnyčios narys Fabianas nusprendė vakarą pra-
leisti su nuolatiniais misionieriais. Laikas „padėti 
surinkti Izraelį“ 1.

Fabianas skiriasi iš visų pasišventusių narių 
misionierių, su kuriais Kylenui Van Nateriui ir 
Džordanui Šeltonui teko dirbti.

„Kai būdavo laisvas, jis su mumis dirbdavo 
misionierišką darbą, – sako Kylenas. – 
Pasibaigus vasaros atostogoms jis liūdėjo ne 
tik dėl to, kad reikėjo sugrįžti į mokyklą, bet ir 
dėl to, kad nebeturėjo tiek daug laiko vaikščioti 
su mumis.“

Džordanas, keletą mėnesių tarnavęs drauge 
su Kylenu, prideda: „Fabianas eidavo su mumis, 

ko gero, keturis ar penkis kartus per savaitę, ir tai 
darė kiekvieną savaitę, kai mes kartu tarnavome 
Antofagastoje. Jis buvo geriausias narys misio-
nierius, su kuriuo yra tekę dirbti.“

Kas gali priversti vaikiną taip noriai dirbti 
misionierišką darbą nepaisant bendraamžių 
paniekos ir nepažįstamųjų pašaipų? Fabianas 
atsakymą rado palaiminimuose, kuriuos jis ir jo 
šeima patyrė priėmę Evangeliją, – palaiminimuo-
se, kuriais jis nori pasidalyti su kitais.

Neapsakomas džiaugsmas
Misionierių pamokose Fabianas pradėjo daly-

vauti netrukus po to, kai misionieriai pasibeldė į 
jo namų duris. Jis vis dar prisimena savo pirmąjį 
sakramento susirinkimą.

„Kai įėjau į sakramento salę, nieko nepa-
žinojau, todėl šiek tiek nerimavau, – sako jis. –  
Bet pajutau kažką stebuklinga. Pajutau, tarsi kelis 
mėnesius ar metus būčiau vaikščiojęs į Bažnyčią.“
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Jis pasakoja apie savo krikštą, įvykusį 
po kelių savaičių: „Panardintas į vande-
nį ir iš jo pakilęs pajutau neapsakomą 
džiaugsmą. Jaučiausi lyg būčiau naujas 
žmogus, žinantis, kad seksiu Jėzumi 
Kristumi ir iš visų jėgų stengsiuosi laikytis 
jo įsakymų.“

Per pokalbius su misionieriais prie 
Fabiano prisijungę nesusituokę Fabiano 
tėvai Leonardo ir Andžela sužinojo apie 
šventyklos santuoką ir amžinąsias šei-
mas. „Po savaitės mano tėvas nustatė 
vestuvių datą, – sako Fabianas. – Mama 
labai apsidžiaugė.“

Po to, kai Fabianas prisijungė prie 
Bažnyčios, praėjus keturiems mėnesiams 
sekdama jo pavyzdžiu į krikšto vandenis 
žengė Andžela. „Tai buvo nuostabus 
palaiminimas“, – sako jis.

Netrukus sekė ir kiti palaiminimai. 
Leonardo, kuris buvo pasikrikštijęs 
jaunystėje, vėl tapo aktyvus Bažnyčioje. 
Evangelijos studijavimas namuose tapo 
įprastas. Šeimos nariai labiau suartė-
jo. Leonardo rado pastovų darbą, o 
Fabianas gavo Aarono kunigystę.

„Man patinka turėti kunigystę, nes 
galiu nešioti sakramentą apylinkės 
nariams ir padėti jiems atnaujinti sando-
ras, – sako Fabianas. – Labiausiai džiau-
giuosi, kai galiu jį paduoti savo šeimai 
ir mane mokiusiems misionieriams. 
Pasididžiavimo kupinas tėvo žvilgsnis 
matant mane, nešiojantį sakramentą, 
mane daro ypač laimingą.“

„Tai būtų nuostabu“
Fabianas narių misionierišką darbą 

pradėjo dirbti net tada, kai dar nebuvo 
pakrikštytas.

„Trims savo draugams pasakiau, kad 
pasikrikštysiu. Du iš jų atėjo, – sako 
jis. – Man patinka dalytis Evangelija, kad 
mano draugai suprastų, kuo tikime ir 
ką veikiame Bažnyčioje, kad jie galėtų 
pažinti Evangeliją, pasikrikštyti ir gyven-
ti laimingesnį gyvenimą. Būčiau labai 
laimingas, jei vienas iš jų pasikrikštytų 
ir taptų mano kvorumo nariu. Tai būtų 
nuostabu.“

Fabianas mokykloje turi Mormono 
Knygą ir nešiojasi misionieriškas 

brošiūras, kurias dalija draugams. Jam 
patinka atsakinėti į klausimus apie 
Bažnyčią ir kviesti draugus į sekmadieni-
nius susirinkimus ir jaunimo vakarones. 
Jis nebijo užkalbinti žmonių gatvėje ir, kaip 
jį mokė misionieriai, pasiūlyti jiems suži-
noti apie Bažnyčią ir pasiruošti krikštui.

„Fabianui nė motais, jei kas nors jam 
liudijant pamano, kad jis keistuolis, – sako 
Kylenas. – Jis žino, kad elgiasi teisingai. Jis 
žino, kad dvasiniai dalykai svarbesni už 
visa kita.“

Džordanas sako, kad liudydamas 
Fabianas jėgų semiasi iš savo atsivertimo, 
meilės Evangelijai ir palaiminimų.

„Jis matė, kokius palaiminimus gavo 
jo šeima, ir tai įkvepia jį būti tokį drąsų ir 
atvirą dalijantis Evangelija su draugais, – 
sako Džordanas. – Kartą jis besidominčia-
jam liudijo, koks didelis palaiminimas jo 
tėvams buvo santuoka ir kaip sunku buvo 
laukti keturis mėnesius po savo krikšto, 
kol pasikrikštijo jo mama. Emocijos jį 
užvaldė ir pasipylė ašaros. Tada jis paliu-
dijo, kad jei laikysimės įsakymų, Dievas 
mumis pasirūpins.“

„Jis visada dalijasi savo asmenine patirtimi, pavyzdžiui, kaip jautėsi pirmą kartą apsilankęs bažnyčioje 
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Fabiano liudijimas padarė jį galingu 
nariu misionieriumi, prideda Kylenas.

„Jis ne tas, kuris sako: „Ei, bažnyčioje 
girdėjau kažką sakant.“ Jis mieliau pats 
dalijasi savo asmenine patirtimi, pavyz-
džiui, kaip jautėsi pirmą kartą apsilankęs 
bažnyčioje arba ką jaučia skaitydamas 
Mormono Knygą. Visa tai labai autentiška 
ir tikra.“

„Visad pasijaučiu geriau“
Dalijimasis Evangelija Fabianui atneša 

dar vieną palaiminimą.
„Kartais mokykloje nutinka kas nors 

bloga, bet po to į mano duris pasibeldžia 
misionieriai ir paklausia, ar nenorėčiau 
padėti jiems mokyti žmones, – sako jis. – 
Pasidarbavęs su jais jaučiuosi taip, tarsi 
neturėčiau jokių problemų. Dirbdamas 
su jais, kartu paskaitęs Raštus ir padėjęs 
jiems dalytis Evangelija, aš visada pasi-
jaučiu geriau. Dalijantis Evangelija ir savo 
atsivertimo istorija stiprėja mano liudiji-
mas. Evangelijos mokymas man suteikia 
galimybę būti pavyzdžiu kitiems, įskaitant 
mano jaunesniąją seserį.“

Ne paslaptis, kad vienas didžiausių 
Fabiano tikslų yra jo paties nuolatinė 
misija pabaigus mokyklą.

„Noriu papasakoti tiesą tiems, kurie 
jos dar nežino, – sako jis. – Noriu pasiūlyti 
jiems nusiplauti nuodėmes. Noriu mokyti 
juos, kaip tapti amžinąja šeima. Noriu 

pakviesti juos tapti laimingus dabar ir 
gyventi naujoje nesibaigiančios laimės 
būsenoje po šio gyvenimo.“ ◼

IŠNAŠOS
 1. Raselas M. Nelsonas, Izraelio viltis, 2018 m. 

birželio 3 d. pasaulinė dvasinė valandėlė 
jaunimui, HopeofIsrael .ChurchofJesusChrist .org.

„Mano brangūs 
nuostabūs jaunuoliai, 
buvote atsiųsti į žemę 

būtent šiuo metu, 
šiuo svarbiausiu laiku 
pasaulio istorijoje, kad 

padėtumėte surink-
ti Izraelį! Šiuo metu 

šioje žemėje nėra nieko 
svarbiau už tai. Niekas 

neatneš didesnių 
pasekmių. Tikrai niekas.

Šis surinkimas jums 
turėtų būti pats svar-
biausias dalykas. Tai 

yra misija, kuriai esate 
atsiųsti į žemę.“

Prezidentas Raselas M. 
Nelsonas, Izraelio viltis, 2018 m. 
birželio 3 d. pasaulinė dvasinė 

valandėlė jaunimui,  
HopeofIsrael  

.ChurchofJesusChrist .org.

NĖRA NIEKO SVARBIAU

Fabianas ruošiasi vakare skelbti Evange-
liją su vyresniaisiais Kylenu Van Nateriu 
(apačioje kairėje) ir Džordanu Šeltonu 
(viršuje dešinėje).

arba ką jaučia skaitydamas Mormono Knygą.“



62 L i a h o n a

Svarbiausia – elgtis 
maloniai
Rodyk jiems meilę ir būk 
malonus. Parodyk, kad tau 
rūpi jie ir jų laimė. Jei jie 

neparodo, kad tu rūpi jiems, arba nesiel-
gia maloniai, ko gero, tau nereikia steng-
tis su jais susidraugauti.
Medi B. (14 m.), Arizonos valstija, JAV

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

Dalykis Evangelija
Naujų draugų, kurie laikosi 
gerų standartų, gali susi-
rasti kartu su misionieriais 
eidamas mokyti žmones. 

Jie žino nemažai žmonių, kuriems reikia 
draugo Bažnyčioje.
Vyresnysis Kvintanila (20 m.), Barbadoso 
Bridžtauno misija

Melskis už savo draugus
Daug meldžiuosi, kad sužinočiau, ar 
pasirinkau tinkamus draugus, kurie gali 
man padėti tapti geresniam ir sustiprinti 
liudijimą apie Jėzų Kristų.
Imanjolas M. (18 m.), Čihuahua, Meksika

Kaip rasti 
draugų, kurie 
laikosi gerų 
standartų?

„Draugų, panašių į 
Kristų, atjauta giliai 
paliečia ir pakeičia 
mūsų gyvenimą. 
Turime gerai atminti, 
kad Viešpats dažnai 
siunčia „palaimas 
iš dangaus žodžiais 
ir elgesiu mus 
mylinčio žmogaus“.
Vyresnysis Džozefas B. Virtlinas. 
(1917–2008), Dvylikos Apaštalų 
Kvorumo narys, 1997 m. spalio 
visuotinė konferencija
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Dievas tau padės
Pastebėjau, kad viskas 
pasikeičia, kai iš savo kelio 
pasuku ieškodama žmo-
nių, kurie rodo Kristaus 

šviesą. Dangiškasis Tėvas žino tavo troš-
kimus ir, jei atliksi savo dalį, Jis atsakys į 
tas maldas.
Olivija T. (18 m.), Jutos valstija, JAV

Gyvenk pagal standartus
Rodyk gyvenimo laikantis standartų 
pavyzdį. Ir jei turi draugų, kurie nesilai-
ko tokių pačių standartų, padėk jiems 
suprasti, kad jie yra ypatingi Dievo akyse. 
Jėzus mylėjo kiekvieną ir mokė sekti Jo 
pavyzdžiu.
Bernardas B. (19 m.), Palavanas, Filipinai

Kokia Bažnyčios pozicija 
dėl aplinkosaugos?
Svarbiausias žodis bandant suprasti mūsų požiūrį į aplinką yra prievaizdavi-
mas. Tai nereiškia, kad žemė yra žmonių nuosavybė, kurią jie gali išnaudoti 
kaip panorėję, tai reiškia, kad esame atsakingi už tai, kaip naudosime jos 
išteklius (žr. Doktrinos ir Sandorų 104:13–15). Nors „žemė yra kupina ir 
visko pakanka, ir dar lieka“ (Doktrinos ir Sandorų 104:17), Dievas nori, kad 
išmintingai naudotume žemės išteklius (žr. Doktrinos ir Sandorų 59:20).

Dievas sukūrė žemę ir pareiškė, kad jo kūrinija yra „labai gera“ (žr. 
Pradžios 1:1, 31). Ši žemė buvo sukurta, kad pagal Dievo planą priimtų Jo 
vaikus. Pati žemė bus pašventinta ir gaus celestialinę šlovę (žr. Doktrinos 
ir Sandorų 88:18–19).

Dievas sukūrė žemę ne tik naudingą, bet ir gražią. Visa, kas žemėje, 
„sutverta žmogaus labui ir jam vartoti, kad ir džiugintų akį, ir linksmintų 
širdį“, o taip pat ir „sielai pagyvinti“ (Doktrinos ir Sandorų 59:18–19).

Turime gerbti Dievą vertindami Jo kūriniją, rodydami dėkingumą už ją ir 
stengdamiesi ją išlaikyti gražią. Turėtume tausoti išteklius, saugoti gamtą, 
vengti ją teršti ir šiukšlinti.Ką manote?

Atsakymą ir, jei pageidaujate, didelės 
raiškos nuotrauką iki 2019 m. lapkričio 
15 d. pateikite tinklalapyje liahona 
.ChurchofJesusChrist .org (spustelėkite 
„Submit an Article or Feedback“).

Glaustumo ir aiškumo dėlei jūsų atsaky-
mai gali būti redaguojami.

Atsakymai yra skirti padėti ir apmąstyti, bet nėra 
oficialus Bažnyčios doktrinos dėstymas.

„Kaip nugalėti vienatvės 
jausmą?“
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Pastatę kiekvieną šventyklą, surengiame 
kertinio akmens ceremoniją pagal nuo 
senovės laikų besitęsiančią tradiciją. Prieš 

pradedant naudoti cementą, pastatų pamatus 
klodavo iš didelių akmenų. Būdavo iškasamas 
griovys ir pamatas išklojamas akmenimis. Iš 
pradžių pamato siena eidavo į vieną pusę link ker-
tinio akmens, tada pasukdavo ir tęsdavosi iki kito 
kampo, kuriame būdavo padėtas kitas akmuo, 
nuo kurio pasukdavo link dar kito kampo, o nuo 
jo – iki pradinio taško. […] Paskutinis akmuo buvo 
vadinamas pagrindiniu kertiniu akmeniu, o jo 
padėjimas būdavo priežastis tai deramai atšvęs-
ti. Padėjus tą kertinį akmenį pamatas būdavo 
paruoštas paties pastato statybai. Iš to kilo paly-
ginimas, kurį pasitelkė Paulius apibūdindamas 
Bažnyčią:

„Todėl jūs jau nebesate pašaliniai nei sve-
timšaliai, bet šventųjų bendrapiliečiai ir Dievo 
namiškiai,

pastatyti ant apaštalų ir pranašų pamato, 
turintys kertiniu akmeniu patį Jėzų Kristų,

ant kurio darniai auga visas pastatas į šventą 
šventyklą Viešpatyje“ (Efeziečiams 2:19–21).

Turime pradinį kertinį akmenį, ant kurio Vieš-
paties įkurta „darniai auga“ ši didinga pastarųjų 
dienų Bažnyčia. Tie akmenys, ant kurių ji stovi, 
yra absoliučiai būtini šiame darbe. […] [Bet] kalbu 
apie pagrindinį kertinį akmenį, kurį pripažįstame 
ir gerbiame kaip Viešpatį Jėzų Kristų. […]

Jis yra pagrindinis kertinis Jo vardu besiva-
dinančios Bažnyčios – Pastarųjų Dienų Šventųjų 
Jėzaus Kristaus Bažnyčios – akmuo. Žmonėms 
neduota jokio kito vardo, kuriuo galime būti 
išgelbėti (žr. Apaštalų darbų 4:12). Jis yra mūsų 
išgelbėjimo ir amžinojo gyvenimo priežastis (žr. 
Hebrajams 5:9). Jam nėra lygių. Niekada nebuvo. 
Ir niekada nebus. Turime būti dėkingi Dievui už 
dovaną – Jo Mylimąjį Sūnų, kuris atidavė Savo 
gyvybę, kad mes galėtume gyventi, ir kuris yra 
pagrindinis nepajudinamas mūsų tikėjimo ir Savo 
Bažnyčios kertinis akmuo. ◼

Iš kalbos, pasakytos 1984 m. spalio visuotinėje 
konferencijoje.

Pagrindinis kertinis 
mūsų tikėjimo akmuo

Prezidentas Gordonas B. Hinklis (1910–2008)
15- asis Bažnyčios prezidentas

B A I G I A M A S I S  Ž O D I S
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Keturi kertiniai Bažnyčios akmenys

Prezidentas	Gordonas B.	Hinklis	
liudijo,	kad	Jėzus	Kristus	yra	
pagrindinis	mūsų	religijos	kertinis	
akmuo.	Jis	taip	pat	mokė,	kad	

yra	kiti	svarbūs	kertiniai	akmenys,	ant	kurių	
pastatyta	Pastarųjų	Dienų	Šventųjų	Jėzaus	
Kristaus	Bažnyčia.

Viešpats Jėzus 
Kristus
Mūsų Viešpats 
ir Gelbėtojas. 
Pagrindinis 
kertinis akmuo, 
ant kurio 
pastatyta 
mūsų religija ir 
Bažnyčia.

Kunigystė
Jos galia ir įgaliojimu 
vyrai veikia Dievo 
vardu tarnaudami 
Jo karalystės 
reikaluose.

Pirmasis 
regėjimas
Pradėjo nuostabų 
sugrąžinimo 
darbą.

Mormono Knyga
Kalba tarsi balsas 
šaukiančiųjų iš 
dulkių, pranašų 
žodžiais liudydama 
apie pasaulio 
Gelbėtoją.
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Labas iš  

Kongo D. R.!  
Žr. p. D4–D7
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Savo mokiniams Jėzus davė svarbų įsakymą: „Mylė[ki]te 
vienas kitą, kaip Aš jus pamilau“ ( Jono 15:12). Mes, 

kaip Kristaus pasekėjai, turime taikiai su kitais gyventi. 
Tai taikytina ir žmonėms, kurie netiki taip, kaip mes.

Štai keletas būdų, kaip galime mylėti kitus taip, kaip 
mus myli Gelbėtojas:

•  Būkite malonūs žmonėms, kurie yra kitokie nei jūs.
•  Gerbkite jų tikėjimą.
•  Niekada iš nieko nesityčiokite ir nieko neįžeidinėkite.
•  Būkite geri klausytojai.

Mylėti kitus taip, 
kaip myli Jėzus
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I Š  P I R M O S I O S  P R E Z I D E N T Ū R O S

Prezidentas 
Dalinas H. Ouksas

Pirmasis patarėjas 
Pirmojoje 

Prezidentūroje

•  Būkite mandagūs. Piktai nesiginčykite.
•  Ginkite tiesą.
•  Nuolankiai pasakokite kitiems apie Evangeliją. 

„Kalbė[kite] tiesą meilėje“ (Efeziečiams 4:15).

Gelbėtojo įsakymas mylėti vienam kitą taip, kaip 
Jis myli mus, tikriausiai yra didžiausias mūsų iššūkis. 
Meldžiu, kad pamėgintume visada, kad ir ką darytume, 
rodyti meilę. ●
Parengta pagal Mylėti kitus ir sugyventi nepaisant skirtumų, 2014 m. spalio 
visuotinės konferencijos medžiaga.
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Šis puslapis papildo vadovėlio „Ateik ir sek paskui mane“ – pavieniams asmenims ir šeimoms 155 puslapį.

Pranašai ir apaštalai
Raštuose sakoma, kad Bažnyčia „pastatyt[a] ant 

apaštalų ir pranašų pamato, turint[i] kertiniu akmeniu 
patį Jėzų Kristų“ (Efeziečiams 2:20). Tai reiškia, kad šiais 
laikais Jėzus Kristus vadovauja Bažnyčiai per pranašus 
ir apaštalus.

Nuspalvinkite per visuotinę konferenciją kalbančius 
žmones. Arba nuspalvinkite juos po konferencijos su 
šeima kalbėdamiesi apie labiausiai patikusias kalbas. 
Nuspalvinkite po širdelę kiekvieną kartą, kai išgirsite 
ką nors minint vardą Jėzus. Jis myli jus!

Vyresnysis  

Kristofersonas

Vyresnysis  

Bednaris

Vyresnysis  

Uchtdorfas

Vyresnysis  

Holandas

Prezidentas  

Balardas

Vyresnysis  

Soaresas

Vyresnysis  

Gongas

Vyresnysis  

Renlandas

Vyresnysis  

Styvensonas

Vyresnysis  

Rasbandas

Vyresnysis  

Andersenas

Vyresnysis  

Kukas

Prezidentas  

Nelsonas

Prezidentas  

Ouksas

Prezidentas  

Airingas
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Reikia tik maldos
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Prodis bijojo vėl 
užmigti. O kas, jei 
jis vėl susapnuos 

košmarą?
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Liusė Styvenson
Bažnyčios žurnalai

„Melskis – Jis čia“  
(Vaikiškų dainelių knyga, p. 6)

Prodis pašoko lovoje. Jo širdis 
smarkiai plakė.

Lietui barbenant į stogą, Prodis sėdėjo 
tamsoje. Jis galėjo girdėti, kaip už jo lango nuo 
afrikinio figmedžio laša vanduo. Oras buvo tvankus ir 
šiltas. Prodis giliai įkvėpė ir pamėgino atsipalaiduoti. 
Tai tebuvo sapnas.

Jis išsiropštė iš lovos ir žvilgtelėjo į tėvų miegamąjį. 
Mamytė su tėtuku ramiai miegojo. Sesutė Silija 
susirangiusi taip pat miegojo savo lovoje. Viskas buvo 
gerai. Jo šeima buvo saugi.

Prodis įlipo atgal į lovą ir pamėgino vėl užmigti. Jis 
apsivertė, susirangė, vėl apsivertė ir šiek tiek pasiraivė. 
Žinojo, kad jis tik sapnavo, bet sapnas buvo toks baisus! 
Nors buvo pavargęs, bijojo vėl užmigti. O kas, jei jis vėl 
susapnuos košmarą?

Prodis gulėjo ant nugaros ir žvelgė į lubas. Pabandė 
pagalvoti apie ką nors malonaus. „Dangiškas Tėve, ar 
tikrai esi? Ar man į maldą atsakyt išties gali?“ Šilumos 
banga užliejo Prodį, kai jis prisiminė savo mėgstamos 
pradinukų dainelės žodžius. Sesuo Kioska mokė juos, 
kad Dangiškasis Tėvas visada juos saugo. Galima Jam 
melstis bet kada ir bet kur.

Prodis žinojo, ką daryti. Jis 
išlipo iš lovos ir atsiklaupė 

pasimelsti.
„Brangus Dangiškasis Tėve, 

– meldėsi jis, – man tikrai baisu. 
Prašau, apsaugok mano šeimą. Ir 

prašau, padėk man užmigti ir daugiau 
nesapnuoti blogų sapnų.“

Prodis baigė melstis ir įsiropštė atgal į lovą. Jo kūnas 
atsipalaidavo ir protas nurimo. Netrukus jis užmigo.

Atėjus rytui, Prodis pabudo šiltiems saulės 
spinduliams šviečiant pro langą. Jis girdėjo virtuvėje 
barškant puodus ir atsikėlė, kad surastų mamytę. Silija 
sėdėjo prie stalo ir valgė kasavos likučius. Mama ir jam 
šildė šiek tiek užkąsti.

„Bonžur, – pasakė mama. – Kaip miegojai?“
„Sapnavau labai baisų košmarą, – atsakė Prodis. – 

Bet po to pasimeldžiau. Dangiškasis Tėvas padėjo man 
pasijausti saugiam.“

„Užjaučiu, kad susapnavai blogą sapną“, – pasakė 
mama. Ji stipriai apkabino Prodį ir kurį laiką nepaleido. 
„Užtat labai džiaugiuosi, kad pasimeldei. Atrodo, kad 
Dangiškasis Tėvas tau tikrai padėjo.“

„Tikrai, – pasakė Prodis. – Vėl galėjau užmigti ir 
nesapnavau blogų sapnų.“ Prodis stipriai apkabino 
mamą. Jis džiaugėsi, jog reikėjo tik maldos, kad, nors 
buvo labai baisu, Dangiškasis Tėvas padėtų. ●IL
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Atverskite puslapį ir susipažinkite su šios istorijos herojumi!
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Kongo D. R. garsėja 
savo tradiciniais menais: 
medinėmis statulėlėmis, 

pintais krepšiais ir kaukėmis.

Lankomės 
Demokratinėje 

Kongo Respublikoje, 
arba Kongo D. R.

Didelę Kongo D. R. dalį užima 
tropinis miškas. Jame gyvena 

daugybė įdomių gyvūnų, tokių kaip 
drambliai, gorilos ir raganosiai. Šis 

gyvūnas vadinamas okapija.

Labas  
iš  

Demokratinės 
Kongo  

Respublikos! Kongo D. R. yra 
centrinėje Afrikoje. 
Ten gyvena apie 80 

milijonų žmonių.
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Sveiki, mes 
– Margo ir 

Paolo!



Šiemet Kongo D. R. pastatyta pirmoji 
šventykla! Vietiniai Bažnyčios nariai 
džiaugiasi savo šalyje turėdami 
šventyklą.

Mūsų Bažnyčios 
misionieriai pradėjo 
mokyti Kongo D. R. 
žmones 1986 m. 
Dabar čia Pastarųjų 
Dienų Šventųjų 
Jėzaus Kristaus 
Bažnyčios nariais 
yra beveik 60 000 
žmonių.

Kongo D. R. dauguma žmonių bažnyčioje 
kalba prancūziškai. Tai oficiali šalies kalba. 
Bet Kongo D. R. kalbama beveik 250 
kitų kalbų!

Susipažinkite su keliais mūsų 
draugais iš Kongo D. R.!

„Vieną sekmadienį visur buvo 
pilna kareivių ir mano tėvai 
pasakė, kad bus sunku nuvykti į 
bažnyčią. Pasakiau tėvams, kad 
turime apsilankyti bent jau sak-
ramento susirinkime. Kartu mes 
parodėme tikėjimą ir išvykome 
į bažnyčią pažymėti Viešpaties 
dienos.“
Prodis K. (7 m.) Kinšasa, 
Demokratinė Kongo 
Respublika
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Ačiū, kad apsilankėte 
su mumis Kongo D. R. 
Susitiksime kitą kartą!

Ar tu iš Kongo D. R.? Parašyk 
mums! Būtų malonu gauti tavo 

žinutę. Žr. p. D24.

„Man patinka padėti kitiems. 
Per pertrauką mano klasėje 
vienas vaikas buvo liūdnas, nes 
neturėjo ką valgyti. Priėjau prie 
jo ir pasidalijau tuo, ką buvau 
pasiėmusi valgyti.“
Silija Tšidibi K. (5 m.), 
Kinšasa, Demokratinė 
Kongo Respublika
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Eliza Brodbent
(Paremta tikra istorija)

„Dievo akyse sielų vertė yra didžiulė“  
(Doktrinos ir Sandorų 18:10).

Mika visada laukdavo šokių pamokų. Jai patiko 
klausytis muzikos. Jai patikdavo lavinti plaštakės 

šuolį ir atlikti jį nepriekaištingai. Jai ypač patikdavo, 
kai visi mokiniai judėdavo kartu. Jiems tai darant 
atrodydavo, kad visi šokėjai vienodi. Atrodydavo, 
kad ji nėra vienintelė, serganti Dauno sindromu.

Šiandien jie mokėsi naujų šokio žingsnių. Mika 

žiūrėjo, kaip jos mokytoja pašoko į orą. Ji stebėjo, kaip 
kitos mergaitės bandė tai pakartoti. Kai kurioms iš karto 
pavyko. Kitoms prireikė kelių bandymų. Mika vis bandė, 
bet niekaip nepavyko visko atlikti teisingai.

„Ar padėsite man, mokytoja?“ – paklausė Mika.
Šalia buvusi mergaitė žvilgtelėjo į Miką. Tada ji 

pasilenkė prie draugės. „Kodėl ji taip kalba?“ – sušnibždėjo 
ji. Abi atsigręžė ir pažiūrėjo į Miką.

Pakeliui namo iš pamokos Mika visą laiką tylėjo. M
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Nenoriu būti 
kitokia!
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Kai grįžo namo, mama virtuvėje minkė tešlą. Jos 
žandas buvo miltuotas. Kartais tai prajuokindavo Miką. 
Bet šiandien ji tiesiog numetė kuprinę ant grindų ir 
susmuko ant kėdės, stovėjusios šalia stalo.

„Kaip praėjo šokiai?“ – paklausė mama.
„Siaubingai, – atsakė Mika. – Paprašiau pagalbos, 

o viena mergaitė pasakė, kad keistai kalbu. Tada ji 
spoksojo į mane.“ Mika įbedė akis į grindis. „Nebenoriu 
lankyti šokių.“

„O, Mika! – pasakė mama. – Man taip gaila. Mums su 
tėčiu patinka žiūrėti, kaip tu šoki. Mes taip didžiuojamės 
tavo pastangomis!“

Mika pajautė užplūstančias ašaras. „Man nepatinka tas 
mano Dauno sindromas. Nepatinka, kad mano veidas 
kitoks. Norėčiau, kad nebūtų taip sunku mokytis naujų 
dalykų. Turiu mokytis net kalbėti.“

Tėtis prisėdo šalia Mikos ir apkabino ją savo ranka. 
„Mika, mes labai tave mylime. Mes nenorime, kad tu 
pasikeistum.“

Bet Mika tik papurtė galvą ir įsikniaubė į rankas. 
„Nenoriu būti kitokia. Noriu būti išvaduota nuo Dauno 
sindromo.“

Mama su tėčiu kurį laiką patylėjo.
„Turiu idėją“, – pasakė mama. Mika žvilgtelėjo 

pro pirštus. „Kodėl tau nepasimeldus ir nepaklausus 
Dangiškojo Tėvo, ką Jis mano apie tave?“

Mika pamąstė. Jai patikdavo melstis. Ji lėtai linktelėjo. 
„Ar gali užrašyti klausimą, kad prisiminčiau, ko 
paklausti?“

Mama užrašė klausimą. Tada Mika paėmė lapelį ir 
nuėjo į savo kambarį pasimelsti.

Kai po kelių minučių Mika sugrįžo į virtuvę, jos veidas 
švytėjo tarsi lemputė. „Dangiškasis Tėvas atsakė!“ – 
pasakė ji.

„Ką Jis pasakė?“ – paklausė mama.
„Jis pasakė, Mika, aš myliu tave tokią, kokia esi – 

atsakė ji. – Ir Jis tai pasakė GARSIAI!“
Kitą savaitę per šokius Mika negalvojo, ką kitos 

mergaitės mano apie jos Dauno sindromą. Užtat ji 
pastebėjo, kad kita mergaitė, Sara, buvo liūdna. Sarai 
taip pat nesisekė išmokti kai kurių naujų judesių.

Grįžusi namo Mika nutarė parašyti Sarai raštelį. 
Ji pripiešė daug širdelių. Mama padėjo jai be klaidų 
parašyti žodžius.

„Brangi Sara, – rašė Mika. – Tu esi puiki šokėja. Noriu 
būti tavo draugė. Džiaugiuosi, kad esi mano šokių klasėje.“

Mika nekantravo, kada galės raštelį perduoti Sarai. Ji 
norėjo, kad ir Sara šokių pamokoje jaustųsi laiminga ir 
mylima. ●
Autorė gyvena Jutos valstijoje, JAV.
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Vyresnysis 
Styvensonas 
lankosi Čilėje

P O  P A S A U L Į  K E L I A U J A N T Y S  A P A Š T A L A I

V
IR

Š
U

JE
 D

E
Š

IN
Ė

JE
, 
A

P
A

Č
IO

JE
 D

Ž
E

F
R

IO
 D

. 
A

L
R

E
D

O
 N

U
O

T
R

A
U

K
O

S
 D

ES
ER

ET
 N

EW
S

Apaštalai keliauja 
po pasaulį tarnau-

dami žmonėms 
ir mokydami juos 
apie Jėzų Kristų.

„Šiandien 
tiesiog 

dangiška 
diena.“

Vyresnysis Garis E. Styvensonas ir sesuo Liza Styvenson su prezidentu Raselu M. Nelsonu ir seserimi Vende Nelson  

vyko į Čilę, į labai svarbų renginį. Konsepsjono mieste buvo šventinama nauja šventykla!

Ši nuostabi šventykla 

yra antroji Čilėje ir 18- oji 

Pietų Amerikoje.

Čilėje būna daug 

žemės drebėjimų. Čilės 

Konsepsjono šventykla 

pastatyta ant ypatingo 

pamato, saugančio nuo 

pažeidimų per žemės 

drebėjimą.

Laura ir Alisija O. padėjo įstatyti paskutinį 

akmenį šventyklos sienoje. Jis vadinamas 

kertiniu šventyklos akmeniu. Tada šventykla 

buvo paruošta pašventinimui.

Vaikai atėjo su tėvais pasiklausyti 

prezidento Nelsono ypatingos maldos, 

kuri sakoma pašventinant šventyklą.

Dabar verti Pastarųjų 

Dienų Šventųjų Jėzaus 

Kristaus Bažnyčios 

nariai gali eiti į vidų, būti 

užantspauduoti su savo 

šeimomis ir tarnauti 

krikštydamiesi šventykloje!
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Vyresnysis Deilas Dž. Renlandas su žmona, seserimi 
Rūta L. Renland, lanko įvairias vietas ir padeda žmonėms 

sužinoti apie Jėzų Kristų. Jis sako kalbas ir moko 
misionierius. Kad ir kur jis nuvyktų, labiausiai jam patinka 

susitikti su vaikais ir paspausti jiems ranką. Kartais jis 
aplanko juos Pradinukų organizacijos pamokose!

Vyresnysis Renlandas 
lanko vaikus

P O  P A S A U L Į  K E L I A U J A N T Y S  A P A Š T A L A I

Apaštalai keliauja po 
pasaulį tarnaudami 

žmonėms ir mokydami 
juos apie Jėzų Kristų.

„Ar norite 
sužinoti paslaptį? 
Draugas yra mano 
mėgstamiausias 

Bažnyčios žurnalas. 
Visada pirmiausia 

perskaitau jį!“

Vyresnysis Renlandas nori, kad vaikai 

visame pasaulyje žinotų, jog Dangiškasis 

Tėvas juos pažįsta ir myli.

Bolivijoje

Japonijoje

Peru

Pietų Korėjoje
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Džordanas Monsonas Raitas
(Paremta tikra istorija)

Trylikametė Florensa Onjedžekvė pasiekė savo 
įprastą vietą žmonių pilname Nigerijos Oničos 

miesto turguje. Gatvė buvo pilna pardavėjų, kviečiančių 
skubančius pirkėjus. Praeidamos moterys ant galvų 
nešė nešulius. Neseniai mokykloje prasidėjo atostogos 
ir Florensa žinojo, kad jos draugai džiaugiasi poilsiu 
nuo pamokų. Bet Florensa atostogas leido turguje 
prekiaudama vernonijomis. Tai buvo vienintelė 
galimybė užsidirbti mokslams.

Bet Florensa nesiskundė. Juk jos mama, kad 
aprūpintų šeimą maistu, valandų 

valandas praleisdavo turguje 
prekiaudama batatais. 
Mama labai sunkiai 
dirbo. Sunkiai dirbo 

abu jos tėvai. Bet be geresnio išsilavinimo jie 
tik tai galėjo daryti. Florensa jau beveik užbaigė pradinę 
mokyklą. Galbūt, jei ji tęstų mokslą toliau, galėtų gauti 
gerai apmokamą darbą ir padėti savo šeimai.

Grįžusi Florensa namie rado tėvus ir paklausė: „Kaip 
manote, ar galėčiau lankyti pagrindinę mokyklą? O 
galbūt ir universitetą?“

Mama pažvelgė į Nnamą (tėtį) ir papurtė galvą. 
„Universitetas kainuoja daug daugiau, nei turime“, –  
atsakė Nnamas. Florensa nudelbė akis į batus. 
Ji nenorėjo, kad mama ir Nnamas matytų, kokia 
ji nusivylusi.

Po kelių dienų Florensa užsuko į ligoninę parnešti 
vaistų. Ligoninėje buvo beveik tiek pat daug žmonių, 
kaip ir turguje, tik ne tiek daug triukšmo. Florensa 
įdėmiai žiūrėjo į slauges su ryškiai baltomis kepuraitėmis. 
Ji įsivaizdavo save, dėvinčią panašią uniformą, didelėje 
ligoninėje padedančią ligoniams ir besirūpinančią 

kūdikiais. Galbūt ji galėtų tapti slaugytoja.
Florensa žinojo, kad jos tėvai buvo teisūs – įgyti 
išsilavinimą bus sunku. Tačiau Florensa mokėjo 

sunkiai dirbti. Ji nusprendė pabandyti.

Balta kepuraitė  
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Florensai
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Kad ir kiek laiko užimdavo dienos darbai, Florensa 
skirdavo laiko mokslams. Ji išlaikė pagrindinės 
mokyklos testus ir Nnamas pasiskolino pakankamai 
pinigų kelionei. Vėliau ji sužinojo, kad valdžia padeda 
apmokėti mokslus slaugos mokykloje. Jos svajonė tapo 
pasiekiama!

Bet, atėjus laikui pradėti mokytis slaugos mokykloje, 
Florensą šiek tiek apėmė abejonės. O jei bus per daug 
sunku? Jei ji jausis vieniša? Florensa nulenkė galvą ir 
pasimeldė: „Brangus Dieve, prašau, suteik man jėgų 
vykti į slaugos mokyklą ir labai stengtis.“

Slaugos mokykloje Florensa išmoko suleisti vaistus ir 
dezinfekuoti įrankius. Kartais jos ligoniai pasveikdavo, 
o kartais – ne. Florensa dažnai melsdavosi prašydama 
drąsos. Po ilgų trejų metų Florensa baigė mokyklą 
pelniusi geriausios klasės mokinės apdovanojimą. Jos 
svajonė išsipildė! Ji galėjo nešioti baltą slaugės kepuraitę 
ir sugebėjo uždirbti pakankamai, kad padėtų šeimai.

Po daugelio metų Florensa apsilankė nedideliame 
Ganos Akros misijos skyriuje. Jos vyras, Kristoferis 
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Čiukvura, ten tarnavo misijos prezidentu. Florensa 
susitiko su to skyriaus vaikais, kurie ne visada gali 
lankyti mokyklą. Jie nežinojo, kokią ateitį rinktis. Jie 
Florensai priminė ją pačią vaikystėje. „Ką galiu pasakyti, 
kad jiems padėčiau?“ – tyliai pasimeldė Florensa.

Tada ji pajuto aiškų raginimą: „Papasakok jiems apie 
savo gyvenimą.“

Florensa pagalvojo apie savo gyvenimą. Ji dirbo 
Nigerijos ir Jungtinių Valstijų ligoninėse. Susituokė su 
geru vyru ir kartu jie surado Pastarųjų Dienų Šventųjų 
Jėzaus Kristaus Bažnyčią. Ji tapo motina. Dabar ji 
padeda misionieriams būti sveikiems ir stropiai dirbti. 
Dangiškasis Tėvas padėjo jai tapti slaugytoja. Jis padėjo 
jai nuveikti daugiau, nei ji įsivaizdavo. Jis gali tą patį 
padaryti ir šiems vaikams.

Florensa pažvelgė į vaikus ir nusišypsojo. „Ar esate 
matę baltas kepuraites, kurias nešioja slaugės? Pamačiau 
tokią kepuraitę ir panorau tapti slauge…“ ●
Autorius gyvena Mičigano valstijoje, JAV.

Šioje nuotraukoje matome 

Florensą, kai ji gavo savo 

baltą kepuraitę!
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Bruklina P. (9 m.), Jutos valstija, JAV

Pernai bibliotekoje pasiėmiau 
knygą apie tinklaraštį pradėjusią 

merginą. Maniau, kad tai bus smagi 
knyga, nes pagrindinė veikėja buvo 

mano amžiaus, o mano mama yra „blogerė“. Taigi, 
maniau, kad tai bus man artima knyga.

Perskaičius vos kelis knygos puslapius, jos herojė 
Viešpaties vardą pasakė be reikalo. Perskaičiusi tą vietą 
nesijaučiau gerai. Bet skaičiau toliau, vildamasi, kad 
tai tebuvo vienkartinis dalykas. Perskaičiau dar kelis 
puslapius ir ji tai pasakė dar kartą.

Nuėjau ir pasakiau mamai, ką radau. Nežinojau, 
ar turiu toliau skaityti. Mama pasakė, kad pati turiu 
pasirinkti. Bet ji sutiko, kad, ko gero, nebūtų išmintinga 
skaityti toliau, jei ta mergina sako tai, kas, kaip mes 
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žinome, neteisinga. Mama pasakė, jog labai blogai, 
kad ta mergina vartoja Viešpaties vardą be reikalo.

Pamaniau, kad žvilgtelėsiu, ar tai kartojasi, taigi 
perverčiau knygą. Pamačiau, kad Viešpaties vardo 
sakymas be reikalo buvo jos kalbėjimo maniera. 
Nutariau knygos daugiau neskaityti ir grąžinti ją į 
biblioteką.

Man buvo liūdna, kad knygos autorė vartojo 
Viešpaties vardą be reikalo. Bet kai sugrąžinau knygą į 
biblioteką, pasijaučiau laiminga, kad pasielgiau teisingai. 
Žinojau, kad laikausi knygelėje Tikėjimas Dievu aprašytų 
„Mano Evangelijos standartų“, kuriuose sakoma: 
„Skaitysiu ir žiūrėsiu tik tai, kas patinka Dangiškajam 
Tėvui.“ Žinau, kad Dangiškojo Tėvo ir Jėzaus vardus 
galime sakyti tik nuolankiai ir pagarbiai. ●

Ar skaityti toliau?
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Aš visa galiu  
Kristuje, kuris mane stiprina  

(žr. Filipiečiams 4:13).

G E R A  M I N T I S

E
N

D
Ž

IO
 E

L
K

E
R

T
O

N
O

 I
L
IU

S
T

R
A

C
IJ

A



D16 D r a u g a s

„Vaikų širdys atsigręš į savo tėvus“ (Doktrinos ir Sandorų 2:2).

V ieną sekmadienį kartu su patarėjomis lankėmės 
Bažnyčios susirinkime. Sakėme kalbas apie šventyklą 

ir ypatingus ten vykstančius dalykus. Po susirinkimo prie 
manęs priėjo 12- metis berniukas vardu Kolbis ir paspaudė 
man ranką. Pasišnekėjome apie šventyklą. Tada paraginau 
jį surasti šeimos nario vardą, kurį jis pasiimtų į šventyklą.

Netrukus gavau Kolbio laišką. Štai ką man papasakojo 
Kolbis:

„Grįžau namo ir suradau dar vieną vardą. Paaiškėjo,  
kad suradau trečią prosenelį!

Vėliau nuvykau į šventyklą ir pasikrikštijau už jį. 
Tai buvo ypatinga, nes mane už jį pakrikštijo brolis, 

o tėtis atliko patvirtinimą.
Viduje jaučiau šilumą man suteikusią ramybę. Jaučiau, 

kad tai, ką padariau dėl prosenelio, buvo tikrai gerai, nes 
dabar jis galės patekti į celestialinę karalystę ir gyventi su 
savo šeima. Visą likusią dienos dalį jaučiau labai gerus 
jausmus.

Taip pat išsiaiškinau, kad niekas nežino, kas buvo 
mano prosenelio tėvai, taigi galiu surasti jų vardus ir taip 
pat pasiimti juos į šventyklą!“

Koks nuostabus pavyzdys yra Kolbis! Nesvarbu, koks 
jūsų amžius, galite būti pavyzdys savo šeimai ir draugams. 
Galite dalytis Evangelija su visais pažįstamais – net ir su 
savo protėviais! ● A
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Džojė D. Džouns
Pradinukų 

organizacijos 
visuotinė 

prezidentė

Dar vienas vardas 
šventyklai
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Trumpos istorijos
Visuotinė konferencija vyks šį mėnesį! Štai kodėl visuotinė konferencija patinka vaikams.
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Ana B. (10 m.) iš Maharaštros Indijoje 
konferenciją žiūrėjo su mama. Per kiekvieną 
konferenciją ji pasiima savo dienoraštį ir 
rašiklius, kad užrašytų išgirstus liudijimus 
ir žinias.

Man patinka klausytis 
pranašo, nes Viešpats 

kalba per jį.
Andresas K. (12 m.) iš Kaukos 
Slėnio, Kolumbijos

Man patinka žiūrėti konferenciją, 
nes man patinka mokytis iš 

pranašų ir tą laiką aš mėgstu leisti 
su savo šeima.
Deividas Dž. (9 m.) iš Sololos, 
Gvatemalos

Deividas ir 
Džiulijana M.  
(4 ir 6 m.) iš Pietų 
Olandijos provincijos 
Nyderlanduose 
15 dubenėlių pripildo 
skanėstų ir ant kiekvieno 
padeda po apaštalo arba 
Pirmosios Prezidentūros 
nario nuotrauką. Kai 
kalba vienas iš šių brolių, 
jie valgo tai, kas toje 
lėkštėje!

Man patinka klausytis istorijų 
ir choro giedojimo. Man taip 

pat patinka klausytis palyginimų, 
kuriuos jie papasakoja.
Juris H. (8 m.) iš Taojuano, Taivano

Eiblas C. ir Tina S. (10 ir 9 m.) 
iš Bongo grafystės, Liberijos, 
yra brolis ir sesuo. Eiblui patinka 
konferencija, „nes per ją kiekvienais 
metais Bažnyčios prezidentu 
palaikome pranašą“. Tinai „patinka, 
kai pranašas kalba apie šventyklas“.
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Dženifer Medi
(Paremta tikra istorija)

Įsivaizduokite, kad draugas jums davė geriausią knygą, 
kokią tik yra skaitęs. Atverčiate viršelį ir… suprantate, 

kad negalite jos skaityti. Ji parašyta kita kalba! Ką 
darytumėte?

Ankstyvaisiais Bažnyčios metais Mormono Knyga 
buvo išleista tik anglų kalba. Prezidentas Brigamas 
Jangas pašaukė du misionierius skelbti Evangeliją 
Meksikoje ir išversti Mormono Knygą į ispanų kalbą. 
Tik jiems reikėjo pagalbos. Jie nežinojo, kad už 
vandenyno Dievas paruošė vyrą, kuris jiems suteiks 
būtent tą pagalbą, kurios reikia.

Melitonas Gonzalesas Treho kilo iš pasiturinčios 
šeimos Ispanijoje. Jis gerai mokėsi mokykloje ir tapo 
Ispanijos kariuomenės karininku. Jis visada domėjosi 
religija, bet niekas iš to, ką buvo radęs, neatrodė 
tinkama. Vieną dieną jis nugirdo kitą karininką kalbant 
apie save „šventaisiais“ pasivadinusią žmonių grupę. 
Jie priklausė Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus 

Bažnyčiai ir Dievo pranašas Jungtinėse Valstijose 
juos atvedė į Uolėtuosius kalnus. Melitonas pajuto 
stiprų norą su jais susitikti. Jis prisijungė prie karinės 
ekspedicijos į Filipinus, vildamasis, kad tai vėliau padės 
jam patekti į Jungtines Valstijas. Bet Melitonas buvo toks 
užimtas savo darbe, kad aplankyti Jungtines Valstijas 
tapo mažiau svarbu.

Tada Melitonas labai susirgo. Jis prisiminė, kodėl 
atvyko į Filipinus ir meldėsi Dievui klausdamas, ką 
turėtų daryti. Tą naktį Melitonas susapnavo ypatingą 
sapną. Jis suprato, kad turi vykti į Uolėtuosius kalnus.

Tik pasveikęs Melitonas tęsė kelionę į Jungtines 
Valstijas. 1874 m. liepos 4 d. jis pasiekė Kaliforniją ir 
patraukė į Solt Leik Sitį.

Atvykęs į Solt Leiką Melitonas susidūrė su problema –  
jis mokėjo skaityti angliškai, bet niekada nebuvo 
kalbėjęs. Jis negalėjo su niekuo susikalbėti! Bet jis 
nutarė, kad, jei negali kalbėtis su žmonėmis, jų dėmesį 

Tarnavimas Viešpačiui ispanų kalba
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patrauks kitaip. Melitonas išsitraukė savo Ispanijos kario 
uniformą ir ėmė marširuoti miesto gatvėmis. Kaip ir 
tikėjosi, jį pastebėjo daug žmonių! Pagaliau jį pastebėjo 
Bažnyčios narys, brolis Blanšardas, ispaniškai kalbėjęs 
universiteto profesorius. Brolis Blanšardas padėjo 
Melitonui įsikurti Solt Leike ir mokė jį Evangelijos. 
Netrukus Melitonas pasikrikštijo.

Brolis Blanšardas Melitoną taip pat supažindino su 
prezidentu Brigamu Jangu. Melitonas pasakė prezidentui 
Jangui, kad labiau nei ko kito, jis norėjo išversti 
Mormono Knygą į ispanų kalbą.

Prezidentas Jangas paprašė Melitono padėti į Meksiką 
vyksiantiems misionieriams į ispanų kalbą išversti 
Mormono Knygos dalis. Daug savaičių Melitonas 
praleido versdamas anglų kalbos žodžius į ispanų 
kalbą. Kiekvieną vakarą jis vertimą tikrindavo su 
misionieriais. Jie šiek tiek kalbėjo ispaniškai, bet jautė, 
kad šiam svarbiam vertimui reikalingas žmogus, kuriam 
ispanų kalba yra gimtoji. Jie žinojo, kad Melitonas buvo 
atsakymas į jų maldas. 1875 m. vertimas buvo išleistas. 

Jis vadinosi Trozos Selectos del Libro de Mormon 
(liet. „Rinktinės ištraukos iš Mormono Knygos“).

Misionieriai dabar buvo pasiruošę vykti į Meksiką. 
1 500 Raštų vertimo egzempliorių jie pakrovė ant 
arklių ir patraukė į kelionę. Pirmą kartą kalbantieji 
ispanų kalba galėjo skaityti Mormono Knygą gimtąja 
kalba! Nors Melitonas gyveno už tūkstančių kilometrų 
nuo Ispanijos, Dangiškasis Tėvas jį nuvedė ten, kur 
jam reikėjo būti. Kadangi buvo drąsus ir vadovavosi 
tikėjimu, Melitonas galėjo padėti atnešti Dievo žodį 
nesuskaičiuojamam kiekiui žmonių. ●
Autorė gyvena Jutos valstijoje, JAV.
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Melitonas Gonzalesas Treho (1844–1917)  
tarnavo keliose misijose Meksikoje ir ten 
pakrikštijo keletą pirmųjų Bažnyčios 
narių. 1886 m. Melitonas padėjo 
užbaigti visos Mormono Knygos 
vertimą į ispanų kalbą.

J U T A
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Pauliaus misionieriškos kelionės
R A Š T Ų  P A S A K O J I M A I

Jėzui prisikėlus apaštalas Paulius keliavo į skirtingas šalis mokyti žmonių 
apie Jėzų. Tada nebuvo nei automobilių, nei lėktuvų, todėl jis labai 

daug vaikščiojo! Kartais jis keldavosi laivu.

Marisa Vidison
Bažnyčios žurnalai
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Paulius mokė žmones bažnyčiose ir namuose. Jis mokė 
žmones ant uolėtų kalvų viršūnių ir miestų gatvėse.

Daug kam nepatiko tai, ko 
mokė Paulius. Kartais Paulių 

pasodindavo į kalėjimą. Kartais 
Paulius susirgdavo.
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Bet visus šiuos sunkumus Paulius 
atlaikė su tikėjimu. Jis sakė: „Aš visa 
galiu Kristuje.“ Jis žinojo, kad Jėzus 

padės jam būti stipriam.
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Jėzus Kristus ir man gali padėti būti stipriam. Jis myli mane, o aš myliu Jį! ●
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S P A L V I N I M O  P U S L A P I S

Jėzus gali padėti man daryti tai, kas sunku
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Viena pagrindinių Naujojo Testamento žinių yra ta, kad, koks bebūtų mūsų 
gyvenimas, Kristuje galime atrasti ramybę ir džiaugsmą. Šį mėnesį žurnale 
dalijamasi panašiu liudijimu.

•  p. D4 – blogus sapnus sapnuojantis berniukas paguodžiamas.
•  p. D8 – Dauno liga sergančiai mergaitei primenama, kad Dangiškasis 

Tėvas ją myli.
•  p. D15 – plakate mokoma, kad su Jėzaus Kristaus pagalba 

viskas įmanoma.
•  p. D20–D23 – Paulius rodo tikėjimo pavyzdį.

Kai drauge skaitysite šį žurnalą, ieškokite būdų, kaip kiekvienoje 
istorijoje žmonėms padėjo Jėzus ir Dangiškasis Tėvas. Galite pabraukti 
žodžius, nusakančius sunkumus, su kuriais tie žmonės susidūrė. Tada 
apibraukti žodžius, nusakančius pagalbą, kurios jie sulaukė. Kartu su šeima 
aptarkite, kaip kartais išbandymai yra pašalinami, o kartais jie padaro mus 
stipresnius. Kad ir kaip būtų, Jėzus ir mūsų Dangiškasis Tėvas myli mus ir 
yra pasiruošę padėti!

Linkime džiaugsmingo mėnesio!
Draugas

Brangūs tėvai!

TURINYS

D2 Mylėti kitus taip, kaip myli Jėzus

D4 Reikia tik maldos

D6 Labas iš Demokratinės Kongo Respublikos!

D8 Nenoriu būti kitokia!

D10 Po pasaulį keliaujantys apaštalai. 
vyresnysis Styvensonas lankosi Čilėje

D11 Po pasaulį keliaujantys apaštalai. 
vyresnysis Renlandas lanko vaikus

D12 Balta kepuraitė Florensai

D14 Ar skaityti toliau?

D15 Gera mintis.  Aš visa galiu Kristuje

D16 Dar vienas vardas šventyklai

D17 Trumpos istorijos

D18 Drąsos pavyzdžiai. Tarnavimas Viešpačiui 
ispanų kalba

D20 Raštų pasakojimai.  Pauliaus 
misionieriškos kelionės

D23 Spalvinimo puslapis. Jėzus gali padėti man 
atlikti sunkius darbus
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Surask viduje paslėptą liahoną!

DRAUGO VIRŠELYJE
Mekio Pamintuano iliustracija

Kaip galite savo vaiko 
piešinį arba istoriją atsiųsti 
žurnalui Liahona

Apsilankykite liahona.ChurchofJesusChrist 

.org ir spustelėkite „Submit an Article 

or Feedback“. Arba atsiųskite el. pašto 

adresu liahona@ ChurchofJesusChrist 

.org, nurodę vaiko vardą, pavardę, amžių, 

miestą, kuriame gyvena; pridėkite tokį 

sutikimą: „Aš, [įterpkite vardą ir pavardę], 

Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus 

Bažnyčiai leidžiu pateiktą medžiagą apie 

mano vaiką skelbti Bažnyčios žurnaluose, 

interneto tinklalapiuose ir socialiniuose 

tinkluose.“ Laukiame jūsų!


