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Tarnavimas ir amžinasis 
gyvenimas

Gelbėtojas mums yra nesavanaudiško tarnavimo 
pavyzdys. Jo tobulas gyvenimas buvo skirtas 
tarnauti Dangiškajam Tėvui ir visiems Savo 

Tėvo vaikams. Vieningas Tėvo ir Sūnaus tikslas yra 
suteikti nemirtingumo dovaną ir amžinojo gyvenimo 
palaimą mums visiems (žr. Mozės 1:39).

Norėdami pasiruošti amžinajam gyvenimui privalome 
pasikeisti per Jėzaus Kristaus Apmokėjimą – užgimti iš 
naujo ir apsivalyti nuo nuodėmės. Tačiau maži vaikai 
iki aštuonerių metų yra be nuodėmės ir išperkami per 
Apmokėjimą (žr. Mozijo 3:16, 21; Moronio 8:10–12).

Visiems mums, pasiekusiems atsakingumo amžių, 
paruoštas nuostabus planas, leidžiantis apsivalyti nuo 
nuodėmės ir pasiruošti amžinajam gyvenimui. Tas pa-
siruošimas prasideda nuo krikšto kunigystės įgaliojimu 
ir Šventosios Dvasios priėmimo. Po to turime visuomet 
atminti Gelbėtoją ir laikytis Jo mums duotų įsakymų.

Karalius Benjaminas savo žmonėms Mormono Kny-
goje kalbėjo apie džiaugsmą, kuris ateina pajutus nuo-
dėmių atleidimą per Jėzaus Kristaus Apmokėjimą. Tada 
jis juos mokė, kad norėdami išlaikyti savo nuodėmių 
atleidimą, jie turi mokyti savo vaikus tarnauti kitiems 
ir būti dosniems, kad galėtų patenkinti materialinius ir 
dvasinius aplinkinių poreikius (žr. Mozijo 4:11–16).

Taip pat jis mokė: „Štai, sakau jums tai, kad 

pasimokytumėte išminties; kad pasimokytumėte, jog 
tarnaudami savo artimiems, jūs tik tarnaujate savo Die-
vui“ (Mozijo 2:17).

Jėzus visur vaikščiojo mokydamas Savo Evangelijos 
ir darydamas gera (žr. Apd 10:38). Jis gydė ligonius. 
Jis prikeldavo mirusiuosius. Savo galia Jis pamaitino 
tūkstančius tų, kurie buvo alkani ir neturėjo maisto (žr. 
Mato 14:14–21; Jono 6:2–13). Po Savo Prisikėlimo Jis pa-
maitino kelis Savo apaštalus, išlipusius į Galilėjos ežero 
krantą (žr. Jono 21:12–13). Amerikos žemynuose Jis 
gydė ligonius ir imdamas vieną po kito laimino vaikus 
(žr. 3 Nefio 17:7–9, 21).

Apaštalas Jokūbas mus mokė, kad troškimas tarnauti 
kitiems kyla iš mūsų dėkingumo už tai, ką Viešpats 
padarė dėl mūsų:

„Bet kas geriau įsižiūri į tobuląjį laisvės įstatymą ir jo 
laikosi, kas tampa nebe užuomarša klausytojas, o darbo 
vykdytojas, tas bus palaimintas už savo darbą. <…>

Tyras ir nesuteptas pamaldumas Dievo, mūsų Tėvo, 
akyse yra rūpintis našlaičiais ir našlėmis jų sielvarte ir 
sergėti save nesuterštą šiuo pasauliu“ ( Jokūbo 1:25, 27).

Vienas iš patikinimų, kad esate gryninami, yra vis di-
dėjantis troškimas tarnauti kitiems dėl Gelbėtojo. Namų 
ir lankomasis mokymai tampa džiaugsmu, o ne pareiga. 
Pamatysite, kad dažniau siūlotės savanoriauti vietinėse 
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mokyklose ar padėti rūpintis vargšais savo bendruome-
nėje. Nors galbūt turite nedaug pinigų, kuriuos galite 
atiduoti turintiems dar mažiau, trokštate turėti daugiau, 
kad galėtumėte duoti daugiau (žr. Mozijo 4:24). Pama-
tysite, kad trokštate tarnauti savo vaikams ir parodyti 
jiems, kaip tarnauti kitiems.

Jūsų prigimčiai keičiantis, pajusite troškimą daugiau 
tarnauti be jokio atlygio. Pažįstu Gelbėtojo mokinių, 
kurie dovanoja dideles pinigines dovanas ir tarnauja 
taip, kad niekas, išskyrus Dievą ir jų vaikus, apie tai 
nesužinotų. Dievas vertina jų tarnavimą laimindamas 
juos šiame gyvenime ir Jis laimins juos ateinančiame 
gyvenime (žr. Mato 6:1–4; 3 Nefio 13:1–4).

Jei laikėtės įsakymo tarnauti kitiems (žr. Mato 22:39), 
pajutote, kad keičiasi jūsų išdidumo jausmas. Gelbėtojas 
pataisė Savo apaštalus, kai jie ginčijosi, kas tarp jų bus 
didžiausias. Jis sakė:

„Taip pat nesivadinkite mokytojais, nes jūsų vieninte-
lis Mokytojas yra Kristus.

Kas iš jūsų didesnis, tebūna jums tarnas“ (Mato 
23:10–11).

Gelbėtojas mus moko, kaip galime išmokti tarnauti 
kitiems. Jis tarnavo tobulai, ir mes turime mokytis 
tarnauti, kaip Jis išmoko – iš malonės į malonę (žr. DS 
93:12–13). Tarnaudami galime tapti panašesni į Jį. Su 
visa širdies jėga melsimės, kad mylėtume savo priešus, 
kaip Jis juos myli (žr. Mato 5:43–44; Moronio 7:48). 
Tada galiausiai mes galėsime tapti tinkami amžinajam 
gyvenimui su Juo ir mūsų Dangiškuoju Tėvu.

Aš pažadu, kad sekdami Gelbėtojo mokymais ir pa-
vyzdžiu galime tarnauti vis tobuliau.

KAIP MOKYTI PAGAL ŠIĄ ŽINIĄ

Vyresnysis M. Raselas Balardas iš Dvylikos Apaštalų 
Kvorumo ragino mus melstis prašant progų tarnauti: 
„Kiekvieną dieną per rytinę maldą prašykite Dangiškojo 
Tėvo padėti jums surasti progą tarnauti vienam iš Jo 
brangių vaikų. Tada <…> eikite per dieną ieškodami, 
kam padėti“ („Būkite uoliai užsiėmę“, 2012 m. spalio 

visuotinės konferencijos medžiaga). Apmąstykite, kaip 
tuos, kuriuos mokote, pakviesite užsibrėžti sau tikslą 
kiekvieną rytą melsti progų tarnauti ir tada per visą 
dieną tokių progų ieškoti.

JAUNIMAS
Atsakymas į jos maldą
Sifililė Kumalo

Vieną vakarą mane aplankė kitą tikėjimą išpažįs-
tanti draugė. Paprastai Raštus studijuoju viena – tą 

vakarą taip pat buvau juos išsitraukusi ir ruošiausi stu-
dijuoti. Pajutau raginimą pakviesti ją studijuoti Raštus 
kartu, bet pabūgau ir ėmiau studijuoti viena. Žinojau, 
kad nepaisau Dvasios raginimo. Po kelių minučių ne-
drąsiai paklausiau: „Ar norėtum su manimi studijuoti 
Raštus?“ Nedvejodama mano draugė atsakė: „Taip.“

Tada mes paskaitėme iš Mormono Knygos. Ji uždavė 
man kelis klausimus ir aš jaučiau, kaip atsakinėjant 
mane veda Dvasia. Išsakiau savo liudijimą apie Mor-
mono Knygos tikrumą. Man tai padarius, ji pasakė: 
„Visą dieną verkiau ir baiminausi. Kaip tik meldžiau 
Dievą pagalbos, kai pakvietei mane kartu paskaityti 
Raštus. Dabar jaučiuosi daug geriau. Ačiū.“

Viešpats panaudojo mane kaip įrankį atsakydamas į 
vieno bėdon patekusio Savo vaiko maldą ir pasitarnau-
damas jam. Žinau, kad Dvasios raginimai yra dieviški 
mūsų išmintingo, šlovingo Tėvo nurodymai. Kai atide-
dame į šalį savo baimes, leidžiame Jam per mūsų paklus-
numą parodyti Savo galią.
Autorė gyvena Gautenge, Pietų Afrikoje.

VAIKAI
Ieškokite būdų tarnauti

Galite pasirinkti sekti Jėzumi Kristumi ir tarnauti ki-
tiems. Nupieškite save, tarnaujantį šeimos nariui ar 

draugui, ir pakabinkite piešinėlį ten, kur jis galėtų pri-
minti jums, kad su kitais turite elgtis maloniai kasdien.

© 2014 Intellectual Reserve, Inc. Visos teisės saugomos. Išspausdinta Lietuvoje. Tekstas anglų kalba patvirtintas 6/13. Vertimas patvirtintas 6/13.  
First Presidency Message, March 2014. Lithuanian. vertimas. 10863 156



2 0 1 4  M .  K O V O  M Ė N .  L A N K O M O J O  M O K Y M O  Ž I N I A

© 2014 Intellectual Reserve, Inc. Visos teisės saugomos. Išspausdinta Lietuvoje. Tekstas anglų kalba patvirtintas 6/13. Vertimas patvirtintas 6/13.  
Visiting Teaching Message, March 2014. Lithuanian. vertimas. 10863 156

Tikėjimas, šeima, parama

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

Kai pradėsime suprasti, kad Jėzus 
Kristus yra pasaulio Šviesa, 

mūsų tikėjimas Juo padidės ir tap-
sime šviesa kitiems. Kristus liudijo 
apie Savo vaidmenį kaip apie „tik-
rąją šviesą, kuri apšviečia kiekvieną 
žmogų, ateinantį į pasaulį“ (DS 93:2), 
ir kvietė mus pakelti Jo „šviesą, kad 
ji šviestų pasauliui“ (3 Nefio 18:24).

Taip pat mūsų pranašai liudijo 
apie Kristaus Šviesą. Prezidentas 
Henris B. Airingas, pirmasis patarė-
jas Pirmojoje Prezidentūroje, sakė: 
„Kas kartą vis labiau stengdamiesi 
gyventi kaip Gelbėtojas, sustiprinsite 
savo liudijimą. Po kurio laiko patys 
pažinsite, kad Jis – pasaulio Šviesa. 
<…> Kitiems jūs savo gyvenime 
atspindėsite Kristaus Šviesą.“ 1

Vyresnysis Kventinas L. Kukas iš 
Dvylikos Apaštalų Kvorumo sakė, 
kaip galime tapti šviesa pasauliui: 
„Turime apsaugoti savo šeimas ir 
būti priešakyje su visais geros valios 

Dieviška Jėzaus Kristaus misija – 
būti pasaulio Šviesa
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.

žmonėmis, kad darytume viską, 
ką galime, kad savo bendruome-
nėse išsaugotume šviesą, viltį ir 
moralumą.“ 2

Iš Raštų
Jono 8:12;  
Doktrinos ir Sandorų 50:24; 115:5

Iš mūsų istorijos

Pastarųjų dienų šventųjų moterys 
šiais laikais toliau laiko iškėlusios 

savo šviesą.
80-ajame dangoraižio Honkonge, 

Kinijoje aukšte viena vieniša fizinių 
negalių turinti sesuo – vienintelė pa-
starųjų dienų šventoji savo šeimoje 
– įkūrė namus, kurie buvo tarsi 
dangus, kur ji ir jos lankytojai galėjo 
jausti Šventosios Dvasios įtaką. Savo 
Raštus, Paramos bendrijos vadovė-
lius ir giesmynus ji laikė po ranka. Ji 
vykdavo į šventyklą atlikti apeigų už 
savo protėvius.3

Brazilijoje teisi motina augino 
savo vaikus Evangelijos šviesoje. 

Jos raudonų plytų name skam-
bėjo pradinukų dainelės, o sienos 
buvo nukabinėtos šventyklų, 
Dievo pranašų ir Gelbėtojo pa-
veikslėliais iš Liahonos. Ji su savo 
vyru daug aukojosi, kad būtų 
užantspauduoti šventykloje, kad 
jų vaikai galėtų gimti sandoroje. 
Ji nuolatos meldėsi, kad Viešpats 
padėtų jai auginti vaikus Evangeli-
jos šviesoje, tiesoje ir stiprybėje.4

IŠNAŠOS
1. Henris B. Airingas, „A Living Testimony“, 

Ensign arba Liahona, May 2011, 128.
2. Kventinas L. Kukas, „Tebūna Šviesa!“, 

2010 m. spalio visuotinės konferencijos 
medžiaga, p. 20. 

3. Žr. Daughters in My Kingdom: The  
History and Work of Relief Society (2011), 
p. 163–164.

4. Žr. Daughters in My Kingdom, p. 164.

Ką aš galiu padaryti?
1. Aptarkite, ką reiškia būti 
šviesa pasauliui šiais laikais.

2. Apmąstykite, kaip sekimas 
Kristaus šviesa padeda jums 
ištverti išmėginimus.


