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Gelbėtojo  
kvietimas tarnauti

Visi, kurie mokėtės matematikos, žinote apie 
bendrą vardiklį. Mes, pastarųjų dienų šventieji, 
irgi turime mus visus siejantį bendrą vardiklį. 

Tas bendras vardiklis yra kiekvienam mūsų skirtas asme
ninis pašaukimas darbuotis čia, žemėje, esančioje Dievo 
karalystėje.

Ar nenusikalstate murmėjimu, kai gaunate kokį pašau
kimą? Ar su dėkingumu priimate kiekvieną progą tarnauti 
savo broliams ir seserims, žinodami, kad mūsų Dangiška
sis Tėvas laimina tuos, kuriuos pašaukia?

Viliuosi, kad neužmiršime tikrojo mums pasitaikančių 
vertingų progų tarnauti tikslo. O tas tikslas, amžinasis tiks
las, yra tas pats, apie kurį Brangiajame Perle Viešpats sako 
taip: „Nes štai, tai yra mano darbas ir mano šlovė – įgy
vendinti žmogaus nemirtingumą ir amžinąjį gyvenimą.“ 1

Niekada nepamirškime, kad narystės Pastarųjų Dienų 
Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčioje mantija nėra pato
gumo apsiaustas, o greičiau jau atsakomybės apdaras. 
Be pareigos išgelbėti save, mes dar turime pareigą vesti 
kitus į celestialinę Dievo karalystę.

Noriai eidami tarnystės Dievui keliu, niekada neat
sidursime tokioje padėtyje, kurioje atsidūrė Šekspyro  
aprašytas kardinolas Volsis. Kai po viso gyvenimo tar
nystės karaliui iš jo buvo atimta valdžia, jis sielojosi:

Net jei perpus taip uoliai tarnavęs būčiau Dievui,
Kaip tarnavau karaliui, manęs senatvėj 
Jis nepaliktų suėsti mano priešams.2

Kokios tarnystės iš mūsų prašo dangus? „Viešpats 
reikalauja širdies ir uolaus proto; ir uolūs bei paklus
nūs valgys Sionės žemės gėrybes šiomis paskutinėmis 
dienomis.“ 3

Mane verčia susimąstyti šie Prezidento Džono  
Teiloro (1808–1887) žodžiai: „Jei neišaukštinate savo 
pašaukimų, jums teks priešais Dievą atsakyti už tuos 
žmones, kuriuos galėjote išgelbėti, jei būtumėte vykdę 
savo pareigą.“ 4

Jėzaus tarnavimo žmonėms gyvenimas yra tarsi 
ryškus gerumo švyturys. Po to, kai sustiprino luošio 
galūnes, atvėrė neregio akis, kurčiojo ausis, mirusiajam 
grąžino gyvastį, Jėzus tarė: „Aš tarp jūsų esu kaip tas, 
kuris patarnauja.“ 5

Palyginimu apie Gerąjį samarietį Mokytojas mus mokė 
mylėti savo artimą taip, kaip mylime save.6 Jo atsakymas 
jaunajam turtuoliui moko mus kratytis savanaudiškumo.7 
Pamaitindamas 5 000 žmonių Jis mokė mus rūpintis kitų 
poreikiais.8 O Kalno pamoksle Jis mokė mus pirmiausia 
siekti Dievo karalystės.9

Prisikėlęs Viešpats Naujajame Pasaulyje pareiškė: „Jūs 
žinote, ką turite daryti mano Bažnyčioje; nes darbus, ku
riuos matėte mane darant, jūs taip pat darykite; nes tai, 
ką matėte mane darant, būtent tai darykite.“ 10

Mes laiminame kitus, jei tarnaujame „Jėzaus iš Naza
reto… kuris vaikščiojo, darydamas gera“, paunksmėje.11 
Telaimina mus Dievas, kad džiugiai tarnautume mūsų 
Dangiškajam Tėvui tarnaudami Jo vaikams žemėje.
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KAIP MOKYTI PAGAL ŠIĄ ŽINIĄ

„Jei tik atliksime savo dalį, tai [Viešpats] neleis, kad  
mums nepavyktų. Jis išaukštins mus net už mūsų talentų  
ir sugebėjimų ribų… Tai yra vienas iš maloniausių paty-
rimų, kokį begali patirti žmogus.“ (Ezra Taft Benson, in 
Teaching, No Greater Call [1999], p. 20.) Pagalvokite, ar 
galėtumėte pasidalinti pavyzdžiu apie tai, kaip Viešpats 
išaukštino jūsų ar jūsų pažįstamo žmogaus talentus ir 
sugebėjimus. Pakvieskite šeimą pasidalinti teigiamais 
potyriais apie tai, kaip jie atsiliepė į „Gelbėtojo kvietimą 
tarnauti“.

JAUNIMAS
Tarnavimas šventykloje
Benjaminas A.

Sulaukęs 17-os, pradėjau rimtai galvoti apie savo 
ateitį; meldžiausi Dangiškajam Tėvui, kad sužinočiau, 

kaip turėčiau pasiruošti misijai ir gauti Melchizedeko 

kunigystę. Panorau šventykloje lankytis dažniau, nes 
ten yra Viešpaties namai ir ten jausiuosi arčiausiai savo 
Dangiškojo Tėvo.

Tad nusistačiau sau tikslą – per metus pasikrikštyti už 
1000 žmonių. Tikrai jaučiau poreikį nusistatyti tokį tikslą; 
pasninkavau, kad sužinočiau, ar turėčiau tai daryti. Mūsų 
Dangiškasis Tėvas atsakė man, tad kiekvieną šeštadienį 
ėmiau lankytis Meksikos Tampikos šventykloje.

Pasikrikštijęs už 500 žmonių, nusistačiau tikslą atlikti 
savo šeimos protėvių istorijos tyrinėjimą; ir man tas ty-
rinėjimas taip patiko, kad beieškodamas vardų užmirš-
davau apie miegą. Suradau 50 vardų ir aštuonias mano 
šeimos kartas; už visus juos padėjau atlikti šventyklos 
darbą.

Galiausiai pasikrikštijau už daugiau nei 1300 žmonių, 
baigiau seminariją, gavau Melchizedeko kunigystę ir 
šiuo metu tarnauju nuolatiniu misionieriumi – tai buvo 
vienas iš didžiausių mano gyvenimo tikslų.

VAIKAI
Aš galiu kažką padaryti dėl kitų

Visi galime kažkuo padėti kitiems. Prezidentas 
Monsonas mokė, kad turime mylėti visus ir mokytis 

suprasti, kaip galėtume jiems padėti.
Kai kartu su šeima pietausite, paprašykite kiekvieną 

šeimos narį papasakoti vieną atvejį, kaip jie tą dieną 
kažkam tarnavo. Kasdien dienoraštyje aprašykite ir  
savo tarnavimo patyrimus.
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Pagalba sunkumų metu
Pamaldžiai išnagrinėkite šią medžiagą ir, jei tinka, aptarkite ją su jūsų lankomomis 
seserimis. Užduokite klausimus, padedančius stiprinti jūsų seseris ir jums pačioms 
aktyviai dalyvauti Paramos bendrijoje.

Ką aš galiu padaryti?
1. Ar savo dovanomis ir talentais 
laiminu kitus žmones?

2. Ar mano lankomos seserys 
žino, kad, ištikus bėdai, esu  
pasiruošusi joms padėti?

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

Vienas iš lankančiųjų seserų 
tikslų yra padėti stiprinti šei

mas ir namus. Mūsų lankomos  
seserys nedvejodamos turėtų  
sakyti: „Žinau, jei susidurčiau  
su sunkumais, mano lankančios 
seserys atskubėtų man padėti  
net neprašomos.“ O kad galėtume 
tarnauti, turime žinoti savo seserų 
poreikius. Jei sieksime įkvėpimo, 
sužinosime, kaip padėti kiekvie
nai mūsų lankomai seseriai tiek 
dvasiškai, tiek ir materialiai. Pa
naudodamos savo laiką, įgūdžius, 
talentus, tikėjimo maldas ir dva
siškai bei emociškai paremdamos, 
galėsime gailestingai patarnauti 
ištikus ligai, netekčiai ar kokiai 
kitai nelauktai bėdai.1

Iš lankančiųjų seserų ataskaitų 
Paramos bendrijos prezidentūra 
sužino apie tuos, kurie turi ypatingų 
poreikių dėl fizinių ar emocinių 
negalavimų, netikėtų nelaimių, gi
mimų, mirčių, negalios, vienatvės ar 
kitų bėdų. Apie tai Paramos bend
rijos prezidentė praneša vyskupui. 
Jo vadovaujama ji koordinuoja 
pagalbą.2

Kaip lankančios seserys, mes 
turime „dėl ko džiūgauti“, nes „tai 
yra tas palaiminimas, kuris buvo 
suteiktas mums, kad mes buvome 
[padarytos] įrankiais Dievo rankose 
šiam didžiam darbui įgyvendinti“ 
(Almos 26:1, 3).

Iš Raštų
Mato 22:37–40; Luko 10:29–37; 

Almos 26:1–4; Doktrinos ir Sandorų 
82:18–19

Iš mūsų istorijos
Ankstyvaisiais Bažnyčios metais 

narių buvo nedaug, jie gyveno gana 
arti vieni kitų. Tad kažkam patekus 
į bėdą, nariai netrukdavo suteikti 
reikiamą pagalbą. Šiandien mūsų 
narių yra 14 milijonų, ir jie pasklidę 
visame pasaulyje. Lankomasis mo
kymas yra Viešpaties plano padėti 
visiems Savo vaikams dalis.

Prezidentas Henris B. Airingas, 
Pirmasis patarėjas Pirmojoje Pre
zidentūroje, pasakė: „Vienintelis 
būdas padėti ir paguosti žmones to
kioje didelėje bažnyčioje ir tokiame 
margame pasaulyje yra per paskirus 

tarnus, gyvenančius šalia bėdų 
ištiktų žmonių.“

Jis tęsė: „… Visi vyskupai ir visi 
skyriaus prezidentai turi remtis 
Paramos bendrijos prezidente. Ji turi 
lankančias seseris, kurios žino kiek
vienos sesers sunkumus ir porei
kius. Per jas ji gali žinoti kiekvieno 
asmens ar šeimos padėtį. Ji gali 
padėti spręsti sunkumus ir padėti 
vyskupui jo pašaukime rūpintis pa
skirais asmenimis ir šeimomis.“ 3
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