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Prezidentas Tomas S. Monsonas

Mus veda pranašai
P

rieš keletą metų sėdėjau viename Solt Leiko šven
tyklos kambaryje, kuriame kas savaitę susirenka
Pirmoji Prezidentūra ir Dvylikos Apaštalų Kvoru
mas. Žvelgiau į priešais Pirmąją Prezidentūrą esančią sieną
ir mačiau visų Bažnyčios Prezidentų portretus.
Žvelgdamas į juos, savo pirmtakus, – nuo pranašo Džo
zefo Smito (1805–1844) iki prezidento Gordono B. Hinklio
(1910–2008) – pamaniau: „Koks aš dėkingas už kievieno iš
jų patarimą.“
Tai nuostabūs, niekada nesuabejoję, niekada nesu
svyravę ir niekada nepalūžę vyrai. Jie yra Dievo vyrai.
Galvodamas apie šių dienų pranašus, kuriuos pažinojau
ir mylėjau, prisimenu jų gyvenimus, jų savybes ir įkvėptus
mokymus.
Kai gimiau, Bažnyčios Prezidentu buvo prezidentas
Heberis Dž. Grantas (1856–1945). Mąstydamas apie jo
gyvenimą ir mokymus, esu įsitikinęs, kad prezidentas
Grantas visada rodė atkaklumo pavyzdį – atkaklumo tame,
kas gera ir kilnu.
Prezidentas Džordžas Albertas Smitas (1870–1951) buvo
Bažnyčios Prezidentu tuo metu, kai tarnavau vyskupu savo
apylinkėje Solt Leik Sityje. Jis pastebėjo, kad tarp Viešpa
ties ir priešininko vyksta nuožmi kova. Jis mokė: „Jei liksite
Viešpaties pusėje, būsite Jo įtakoje ir nenorėsite elgtis
neteisingai.“ 1
1963 m. prezidentas Deividas O. Makėjus (1873–1970)
pašaukė mane tarnauti Dvylikos Kvorumo nariu. Savo

gyvenimu jis mokė rūpintis kitais. Jis sakė: „Tikroji krik
sčionybė yra darbais reiškiama meilė.“ 2
Prezidentas Džozefas Fildingas Smitas (1876–1972),
vienas iš produktyviausių Bažnyčios rašytojų, savo gyve
nime vadovavosi evangelinio išsimokslinimo principu.
Jis nuolat skaitė Raštus ir buvo vienas iš mano pažįsta
mų, geriausiai išmanančių Raštų mokymus ir doktrinas.
Kai buvau dar vaikas, prezidentas Haroldas B. Ly (1899–
1973) tarnavo mano kuolo prezidentu. Mėgstamiausia jo
citata buvo: „Stovėkite šventose vietose ir nesitraukite.“ 3
Jis ragino šventuosius būti darnoje su Šventąja Dvasia ir
paklusti Jos kuždesiams.
Manau, kad prezidentas Spenseris V. Kimbolas (1895–
1985) savo gyvenime vadovavosi pasišventimo principu. Jis
buvo visiškai ir nedviprasmiškai pasišventęs Viešpačiui. Jis
pasišventusiai gyveno sekdamas Evangelija.
Prezidentas Ezra Taftas Bensonas (1899–1994),
tapęs Bažnyčios prezidentu, pašaukė mane tarnauti
savo antruoju patarėju Pirmojoje Prezidentūroje. Jo
vadovavimo principas buvo meilė, kuri išreiškiama jo
mėgstamiausioje citatoje, Gelbėtojo žodžiuose: „Kokie
vyrai jūs turėtumėt būti? Iš tiesų sakau jums – tokie,
kaip aš esu.“ 4
Prezidentas Hovardas V. Hanteris (1907–1995) kituose
visad ieškojo to, kas geriausia. Jis visada buvo paslaugus,
visada nuolankus. Man teko privilegija tarnauti jo antruo
ju patarėju.
1

Prezidentas Gordonas B. Hinklis mus mokė stengtis iš
visų jėgų. Jis galingai liudijo apie Gelbėtoją ir Jo misiją. Jis
mokė mus su meile. Man teko garbė tarnauti jo pirmuoju
patarėju, ir man tai buvo garbė ir palaiminimas.
Gelbėtojas siunčia pranašus todėl, kad Jis myli mus. Šį
spalį, per visuotinę Bažnyčios konferenciją, mes vėl turėsi
me privilegiją dalintis Jo žodžiu. Šią pareigą mes vykdome
su visu rimtumu ir nuolankumu.
Esame nepaprastai palaiminti, kad žemėje yra atkurtoji
Jėzaus Kristaus Bažnyčia ir kad ji yra pastatyta ant apreiš
kimo uolos. Nuolatinis apreiškimas yra Jėzaus Kristaus
Evangelijos gyvybės šaltinis.
Pasiruoškime gauti asmeninį apreiškimą, kuris dažnai
aplanko per visuotinę konferenciją. Teprisipildo mūsų
širdys tvirto ryžto, kai kelsime ranką, kad palaikytume
gyvuosius pranašus ir apaštalus. Viliuosi, kad klausyda
miesi jų pranešimų būsime apšviesti, pakylėti, paguosti ir
sustiprinti. Būkime pasiruošę iš naujo pasišvęsti Viešpačiui
Jėzui Kristui – Jo Evangelijai ir Jo darbui – gyventi atnaujin
tu ryžtu laikytis Jo įsakymų ir vykdyti Jo valią.

meilę. Galite pasidalinti prezidento Monsono patarimu
iš praeitų visuotinės konferencijos pranešimų. Pakvieskite savo mokinius pasiruošti visuotinei konferencijai
– peržvelgti kalbas, kurios juos įkvėpė ir padėjo pajusti
Gelbėtojo meilę.

JAUNIMAS
Už pranašą, Dieve, Tau dėkojam

K

okią įtaką jums padarė mūsų pranašas prezidentas
Tomas S. Monsonas? Ką labiausiai apie Jį atsiminsi-

te? Galite dienoraštyje parašyti apie prezidentą Monsoną ir jo gyvenimą, panašiai, kaip jis tai daro šioje žinioje
rašydamas apie kiekvieną pranašą, kurį jis atsimena.
Taip pat galite pasirinkti mėgstamiausią jo citatą ir
užrašyti ją ten, kur dažnai matysite, pvz. ant mokyklinio
segtuvo ar ant lapelio savo kambaryje. Galite net pasidaryti tos citatos nuotrauką ir ją nustatyti kaip telefono
ekrano foną. Kas kartą pamatę citatą, galite apmąstyti,
kuo svarbus yra gyvasis pranašas, ir prisiminti, kad jis
pašauktas mus mylėti ir mums vadovauti šiomis dienomis.

IŠNAŠOS

1. Bažnyčios prezidentų mokymai. Džordžas Albertas Smitas (2011),
p. 179.
2. Teachings of Presidents of the Church: David O. McKay (2003), 181.
3. Doktrinos ir Sandorų 87:8.
4. 3 Nefio 27:27.

Iš lds.org/go/9176 galite parsisiųsti giesmės „Už pranašą,
Dieve, Tau dėkojam“ muziką.

VAIKAI

KAIP MOKYTI PAGAL ŠIĄ ŽINIĄ

Pranašai veda mus pas Kristų

Prezidentas Monsonas dalijasi galingomis pamoko-

G

elbėtojas duoda mums pranašus todėl, kad Jis myli

mis, kurių išmoko iš prieš jį buvusių pranašų. Jis taip pat

mus. Sekimas pranašais padeda mums pasirinkti,

primena, kad „Gelbėtojas siunčia pranašus todėl, kad

kas teisu. Ką galite daryti, kad sektumėte pranašu?

Jis myli mus“. Tarnaudami tiems, kuriuos mokote, galite

Pateikite du pavyzdžius.

aptarti, kaip pranašai ir apaštalai parodo mums Dievo
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Vienos širdies
Tikėjimas, šeima, parama

Pamaldžiai išnagrinėkite šią medžiagą ir siekite įkvėpimo, kad suvoktumėte, ką reikia
aptarti. Kaip suprastas Paramos bendrijos tikslas paruošia Dievo dukteris amžinojo
gyvenimo palaimoms?

I

r Viešpats pavadino savo žmones
Sione, kadangi jie buvo vienos šir
dies ir vienos minties ir gyveno teisu
me; ir tarp jų nebuvo vargšų“ (Mozės
7:18). Kaip galime tapti viena?
Vyresnysis M. Raselas Balardas iš
Dvylikos Apaštalų Kvorumo sakė:
„Žodis viena (angl. one) yra angliško
žodžio apmokėjimas (angl. atone
ment) šaknies dalis. Jei visi žmonės
tai suprastų, tuomet nebūtų nė vieno
žmogaus, kuriuo nesirūpintume,
nepriklausomai nuo jo amžiaus,
rasės, lyties, religijos ar socialinio ir
ekonominio statuso. Mes stengtumės
elgtis kaip Gelbėtojas ir niekados
nebūtume blogi, abejingi, nepagar
būs ar nejautrūs kitiems.“ 1
Prezidentas Henris B. Airingas,
pirmasis patarėjas Pirmojoje Prezi
dendūroje, mokė: „Kai žmones lydi
Dvasia, [jie] gali tikėtis darnos. […]
Dievo Dvasia niekuomet nesukelia
nesutarimų (žr. 3 Nefio 11:29). […] Ji
suteikia asmeninę ramybę ir vieny
bės su kitais jausmą.“ 2

„

Kalbėdama apie sunkumus šei
mose Karolė M. Styvens, tuo metu
tarnavusi pirmąja patarėja visuoti
nėje Paramos Bendrijos prezidentū
roje, sakė: „Nesu patyrusi skyrybų,
skausmo ar saugumo stokos, kylan
čios dėl to, kad mane paliko, ir nesu
nešusi vienišos motinos atsako
mybės. Nesu netekusi vaiko, nesu
išgyvenusi nevaisingumo skausmo
ar patyrusi potraukio tai pačiai
lyčiai. Man neteko kęsti smurto,
kentėti nuo lėtinių ligų ar chroniš
kos priklausomybės nuo žalingų
įpročių. Tokie dalykai netapo mano
ugdančiomis progomis.
[…] Tačiau per savo asmeninius
išbandymus […] gerai pažinau Tą,
kuris supranta. […] Be to, patyriau
visus mano išvardytus žemiškojo
gyvenimo išbandymus žvelgda
ma per dukters, motinos, senelės,
sesers, tetos ir draugės prizmę.
Mums, Dievo dukterims, kurios
laikosi sudarytų sandorų, suteikta
galimybė mokytis ne vien iš savo

pačių sunkumų; mums skirta
vieningai atjausti ir užjausti kitus
Dievo šeimos narius, ir paremti
juos sunkumuose.“ 3

Papildomos Raštų eilutės ir
informacija

Jono 17:20–23; Efeziečiams 4:15;
Mozijo 18:21–22; 4 Nefio 1:15
reliefsociety.lds.org
IŠNAŠOS

1. Raselas M. Balardas, „Apmokėjimas ir
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Apsvarstykite
Kaip mūsų vienybė padeda būti
viena su Dievu?
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