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Tarnaukite Viešpačiui  
su meile

V iešpats Jėzus Kristus mokė: „Kas nori išgelbėti 
savo gyvybę, tas ją praras, o kas pražudys dėl 
manęs savo gyvybę, tas ją išgelbės“ (Luko 9:24).

Prezidentas Tomas S. Monsonas sakė: „Manau, Gel-
bėtojas moko, kad jei nepasišvęsime tarnauti kitiems, 
mūsų gyvenime liks mažai prasmės. Tie, kurie gyvena 
vien tik sau, galiausiai sudžiūsta ir dvasine prasme pra-
randa savo gyvenimą, o praradusieji save tarnystėje ki-
tiems auga ir klesti – taip jie išgelbėja savo gyvenimą.“ 1

Toliau pateikti Prezidento Monsono tarnystės pa-
vyzdžiai primena pastarųjų dienų šventiesiems, kad jie 
yra Viešpaties rankos ir kad tų, kurie ištikimai tarnauja 
kitiems, laukia amžinybės palaimos.

Tarnavimas šventykloje
„Vykdydami vikarines apeigas už tuos, kurie išėjo 

anapus uždangos, didžiai jiems pasitarnaujame. Dažnai 
mes nepažįstame tų, už kuriuos atliekame tą darbą. Mes 
nesitikime padėkos ir nesame tikri, kad jie priims tai, 
ką siūlome. Tačiau mes tarnaujame ir pasiekiame tai, 
kas nepasiekiama jokiomis kitomis pastangomis, – mes 
iš tikrųjų tampame gelbėtojais ant Sionės kalno. Kaip 
mūsų Gelbėtojas atidavė savo gyvybę kaip vikarinę 
auką už mus, taip mes, mažu mastu, tą patį darome at-
likdami vikarinį darbą šventykloje už tuos, kurie negali 

tobulėti, kol mes, gyvenantieji žemėje, neatliksime tam 
tikro darbo už juos.“ 2

Esame Viešpaties rankos
„Mano broliai ir seserys, aplink mus yra tų, kuriems 

reikia mūsų dėmesio, mūsų padrąsinimo, mūsų pa-
laikymo, mūsų paguodos, gerumo, – nesvarbu, ar jie 
šeimos nariai, draugai, pažįstami ar nepažįstami. Čia, že-
mėje, esame Viešpaties rankos; mums nurodyta tarnauti 
Jo vaikams ir pakylėti juos. Jis pasikliauja kiekvienu iš 
mūsų. <…>

Tarnystė, kurion esame pašaukti mes visi, yra Viešpa-
ties Jėzaus Kristaus tarnystė.“ 3

Tarnavimas Gelbėtojo šešėlyje
Prisikėlęs Viešpats Naujajame Pasaulyje pareiškė: „Jūs 

žinote, ką turite daryti mano bažnyčioje; nes darbus, 
kuriuos matėte mane darant, jūs taip pat darykite; nes 
tai, ką matėte mane darant, būtent tai darykite“ [3 Nefio 
27:21].

„Tarnaudami „Jėzaus iš Nazareto <…> kuris vaikš-
čiojo, darydamas gera,“ šešėlyje, mes laiminame kitus 
[ApD 10:38]. Telaimina mus Dievas, kad džiugiai tarnau-
tume mūsų Dangiškajam Tėvui tarnaudami Jo vaikams 
žemėje.“ 4
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Tarnystės svarba
„Kiekvienas turi gauti galimybę tarnauti. Turime pa-

maldžiai ieškoti būdų, kaip padėti tiems nariams, kurie 
tapo neaktyvūs ar yra pasyvūs ir vengia įsipareigoti. 
Kvietimas tarnauti kokiame nors pašaukime gali jiems 
būti paskata tapti aktyviems. Bet vadovai, kurie galėtų 
taip padėti, kartais nelinkę to daryti. Turime neužmiršti, 
kad žmonės gali pasikeisti. Jie gali atsisakyti senų 
įpročių. Jie gali atgailauti dėl prasižengimų. Jie gali tapti 
verti kunigystės. Jie gali stropiai tarnauti Viešpačiui.“ 5

Ar darome viską, ką turėtume?
„Pasauliui reikia mūsų pagalbos. Ar darome viską, ką 

turėtume? Ar prisimename Prezidento Džono Teiloro 
žodžius: „Jei neišaukštinate savo pašaukimų, jums teks 
priešais Dievą atsakyti už tuos žmones, kuriuos galėjote 
išgelbėti, jei būtumėte vykdę savo pareigą“ [Teachings 
of Presidents of the Church: John Taylor (2001), 164]. 
Yra kojų, kurias reikia sustiprinti, rankų, kurias reikia 
sugriebti, protų, kuriuos reikia padrąsinti, širdžių, kurias 
reikia įkvėpti, ir sielų, kurias reikia išgelbėti. Jūsų laukia 
amžinos palaimos. Turite privilegiją būti ne žiūrovai, o 
dalyviai tarnystės aikštėje.“ 6
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KAIP MOKYTI PAGAL ŠIĄ ŽINIĄ

„Jei turėsite Kristaus meilės, būsite geriau pasiruošę 
mokyti Evangelijos. Būsite įkvėpti padėti kitiems pažinti 
Gelbėtoją ir sekti Juo.“ 7 Pagalvokite, ar neturėtumėte 
melstis, kad labiau mylėtumėte tuos, kuriuos lankote. 
Ugdydami savyje Kristaus meilę jiems, galėsite geriau 
ir prasmingiau tarnauti Viešpačiui ir tiems, kuriuos 
mokote.

JAUNIMAS
Tarnavimo vasara
Elizabet Blait

Vieną vasarą praleidau užsienyje dirbdama su vai-
kais, turinčiais ypatingų poreikių. Susitikusi su jais 

iš pradžių nepaprastai jaudinausi. Nemokėjau jų kalbos, 
bet tikėjau, jog Dvasia padės man bendrauti. Susipa-
žinusi su kiekvienu vaiku supratau, kad kalbos barjeras 
netrukdo mylėti. Su vaikais žaidžiau, džiaugiausi, dariau 
rankdarbius ir mylėjau juos visa širdimi. Patyriau meilę, 
kokia Dangiškasis Tėvas myli Savo vaikus, ir neapsakomą 
džiaugsmą.

Tarnaudama kitiems, jaučiu meilę ne tik tiems, 
kuriems tarnauju, bet ir Dangiškajam Tėvui. Įsitikinau, 
„jog tarnaudami savo artimiems, jūs tik tarnaujate 
savo Dievui“ (Mozijo 2:17). Mano tarnavimo tikslas tiek 
dideliuose tarnavimo projektuose, tiek nežymiuose ge-
rumo poelgiuose buvo pašlovinti Dievą (žr. Mato 5:16). 
Tikiuosi, jog man tarnaujant kitiems, žmonės pastebės 
mano meilę Dangiškajam Tėvui ir manyje spindinčią 
Kristaus šviesą.
Autorė gyvena Virdžinijos valst., JAV.

VAIKAI
Meilės saitai

Tegul suaugęs žmogus padeda jums iškirpti 28 siau-
ras, maždaug 2,5 cm pločio ir 20 cm ilgio, popieriaus 

juosteles. Kiekvieną šio mėnesio dieną padarykite gerą 
darbą, taip išreikšdami žmonėms savo meilę. Galite 
padėti savo tėvams sutvarkyti namus ar parašyti ką nors 
malonaus kaimynui.

Kiekvieną dieną atliktą gerą darbą užrašykite ant at-
skiros popieriaus juostelės ir jos galus suklijuokite pada-
rydami žiedą. Žiedus galite sujungti, vieną klijuojamos 
juostelės galą perkišdami per ankstesnės dienos žiedą. 
Stebėkite, kaip auga jūsų meilės saitai! Net vasariui pa-
sibaigus galite toliau auginti savo gerų darbų saitus.
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Tikėjimas, šeima, parama

Ši žinia yra iš lankomojo mokymo žinių 
serijos apie Gelbėtojo misijos aspektus.

Jėzus Kristus, Gerasis Ganytojas, 
mokė:

„Kas iš jūsų, turėdamas šimtą 
avių ir vienai nuklydus, nepalieka 
dykumoje devyniasdešimt devy-
nių ir neieško pražuvusios, kolei 
suranda? <…>

Sakau jums, taip ir danguje bus 
daugiau džiaugsmo dėl vieno atsi-
vertusio nusidėjėlio“ (Luko 15:4, 7).

Kai suprantame, kad Jėzus Kristus 
yra Gerasis Ganytojas, mūsų troš-
kimas sekti Jo pavyzdžiu ir tarnauti 
vargstantiems išauga. Jėzus sakė: 
„Aš – gerasis Ganytojas: aš pažįstu 
savąsias, ir manosios pažįsta mane. 
<…> Už avis aš guldau savo gy-
vybę“ ( Jono 10:14–15). Dėl Kristaus 
Apmokėjimo nė vienas iš mūsų 
nepasiklys tiek, kad negalėtų rasti 
kelio namo (žr. Luko 15).

Prezidentas Tomas S. Monsonas 
sakė: „Mums pavesta rūpintis kai-
mene. <…> Tad kiekvienas pasiryž-
kime tarnauti.“ 1

Dieviška Jėzaus Kristaus misija: 
Gerasis Ganytojas
Pamaldžiai išnagrinėkite šią medžiagą ir stenkitės suvokti, ką reikia aptarti. Kaip 
Gelbėtojo gyvenimo ir misijos supratimas sustiprins jūsų tikėjimą Juo ir palaimins tas, 
kuriomis rūpinatės per lankomąjį mokymą? Daugiau informacijos ieškokite tinklalapyje 
reliefsociety.lds.org.

Iš Raštų
Psalmyno 23; Izaijo 40:11; Mozijo 
26:21

Iš mūsų istorijos

Elizabet Ana Vitni, pirmojo 
Paramos bendrijos susirinkimo 

dalyvė, apie savo atsivertimą 1830 
metais rašė: „Vos išgirdau vyresniųjų 
skelbiamą Evangeliją, pažinau Ge-
rojo Ganytojo balsą.“ 2 Elizabet nu-
sekė paskui Gerojo Ganytojo balsą 
ir buvo pakrikštyta bei patvirtinta.

Mes taip pat galime klausyti 
Gerojo Ganytojo balso ir dalintis 
Jo mokymais su kitais. Prezidentas 
Monsonas sakė: „Čia, žemėje, esame 
Viešpaties rankos; mums nuro-
dyta tarnauti Jo vaikams ir pakylėti 
juos.“ 3

Kaip ganytojas eina ieškoti pakly-
dusios avies, taip tėvai turi ieškoti 
paklydusio vaiko. Prezidentas 
Džeimsas E. Faustas (1920–2007), 
antrasis patarėjas Pirmojoje Prezi-
dentūroje, mokė: „Tiems sielvar-
taujantiems tėvams, kurie teisiai, 

stropiai ir pamaldžiai mokė savo 
nepaklusnius vaikus, sakome: 
juos prižiūri Gerasis Ganytojas. 
Dievas žino ir supranta jūsų gilų 
sielvartą. Yra viltis.“ 4
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Ką aš galiu padaryti?
1. Ar žinojimas, kad Gelbėtojas 
yra Gerasis Ganytojas, teikia jums 
ramybę?

2. Kaip galime tarnauti tiems, 
kurie nuklydo nuo aktyvaus Baž-
nyčios gyvenimo ar nėra mūsų 
tikėjimo? 

3. Kaip galiu padėti tėvams, ku-
rių vaikai nuklydo nuo gyvenimo 
pagal Evangeliją?


