
1

Darbo spartinimas

Ar suprantate, kad atkurtajai Bažnyčiai prireikė  
98 metų, kad būtų įkurta 100 kuolų? Tačiau po to, 
 nepraėjus nė 30 metų, ji įkūrė kitus 100 kuolų. O 

po dar aštuonerių metų Bažnyčioje buvo per 300 kuolų. 
Šiandien esame stiprūs, turėdami daugiau kaip 3 000 kuolų.

Kodėl šis augimas vis spartėja? Ar todėl, kad mes labiau 
žinomi? Ar todėl, kad mūsų maldos namai gražūs?

Šie dalykai yra svarbūs, bet priežastis, dėl kurios Bažnyčia 
šiandien auga, yra ta, kad taip nurodė Viešpats. Doktrinoje 
ir Sandorose Jis sakė: „Štai, aš pagreitinsiu savo darbą, kai 
bus tam laikas.“ 1

Mes, Dangiškojo Tėvo vaikai, buvome siųsti į Žemę tam, 
kad galėtume dalyvauti spartinant šį didį darbą.

Mano žiniomis, Viešpats niekada nenurodė, kad Jo 
darbas aprėpia tik mirtingąjį gyvenimą. Atvirkščiai, Jo 
darbas apima amžinybę. Manau, kad Jis spartina savo 
darbą dvasių pasaulyje. Taip pat manau, kad ten esančių 
Savo tarnų padedamas Viešpats daugybę sielų ruošia 
priimti Evangeliją. Mūsų pareiga ieškoti mirusiųjų pro-
tėvių, vykti į šventyklą ir atlikti šventas apeigas, kurios 
esantiems už uždangos suteiks tokias pačias galimybes, 
kokias turime mes.

Prezidentas Brigamas Jangas (1801–1877) sakė, kad visi 
geri pastarųjų dienų šventieji dvasių pasaulyje yra užsiėmę: 
„Ką jie ten veikia? Jie visą laiką pamokslauja ir pamokslauja, 
ir ruošia mums kelią spartinti savo darbą statant šventyklas 
čia ir visur kitur.“ 2

Šeimos istorijos darbas nėra lengvas. Suprantu nusivy-
limą tų, kurie yra kilę iš Skandinavijos. Pavyzdžiui, mano 
švediškoje linijoje senelio vardas yra Nilsas Monsonas, o 
jo tėvo vardas visai ne Monsonas, bet Monsas Okesonas. 
Monso tėvo vardas buvo Okė Pedersonas, o jo tėvo vardas 
buvo Peteris Monsonas – vėl grįžtant prie Monsono.

Viešpats tikisi, kad mes su jumis gerai atliksime savo šei-
mos istorijos darbą. Manau, kad pirmas dalykas, ko mums 
reikia, norint gerai atlikti šeimos istorijos darbą, yra tai, kad 
su mumis būtų mūsų Dangiškojo Tėvo Dvasia. Kai gyven-
sime taip dorai, kaip pagal savo žinojimą galime, Jis atvers 
kelią išsipildyti toms palaimoms, kurių taip nuoširdžiai ir 
uoliai siekiame.

Klysime, tačiau nei vienas iš mūsų netaps šeimos istori-
jos darbo ekspertu, iš pradžių nepabuvęs naujoku. Todėl 
turime pasinerti į šį darbą ir būti pasiruošę sunkumams. 
Tai nėra lengva užduotis, bet Viešpats skyrė jums šį darbą 
ir skyrė jį man.

Tęsdami šeimos istorijos darbą susidursite su kliūtimis ir 
sakysite sau: „Daugiau nieko nebegaliu padaryti.“ Kai tai at-
sitiks, klaupkitės ant kelių ir prašykite Viešpatį atverti kelią, 
ir Jis jums tą kelią atvers. Liudiju, kad tai tiesa.

Dangiškasis Tėvas myli savo vaikus, esančius dvasių 
pasaulyje, tiek pat, kiek myli mane ir jus. Apie mirusiųjų 
gelbėjimo darbą pranašas Džozefas Smitas pasakė: „Ir da-
bar, kada greitai artėja didžiųjų Dievo tikslų įgyvendinimas 
ir pranašų išpranašauti dalykai pildosi, kai Žemėje įsteigta 
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Dievo karalystė ir atkurta senoji tvarka, Viešpats apreiškė 
mums šią pareigą ir privilegiją.“ 3

Apie tuos mūsų protėvius, kurie mirė nepažinę 
Evangelijos, prezidentas Džozefas F. Smitas (1838–1918) 
pareiškė: „Mums darbuojantis už juos, kris jų vergijos 
grandinės ir juos supanti tamsa išsisklaidys, kad šviesa 
kristų ant jų ir kad dvasių pasaulyje jie išgirstų apie čia 
už juos jų vaikų atliktą darbą, ir jie džiaugsis su jumis, 
jums įvykdžius šias pareigas.“ 4

Dvasių pasaulyje yra milijonai mūsų Dangiškojo Tėvo 
vaikų, kurie prieš mirdami niekada negirdėjo Kristaus 
vardo. Bet dabar jie buvo mokomi Evangelijos ir laukia 
dienos, kai aš ir jūs atliksime pasirengimui reikalingas pa-
ieškas, kad galėtume vykti į Viešpaties namus ir atliktume 
už juos darbą, kurio jie patys atlikti negali.

Mano broliai ir seserys, liudiju, kad Viešpats palaimins 
mus, jei mes priimsime šį iššūkį ir atsakysime į jį.

KAIP MOKYTI PAGAL ŠIĄ ŽINIĄ

Pagalvokite apie mėgstamiausią savo šeimos istorijos 
pasakojimą ir pasidalinkite juo su tais, kuriuos lankote. 
Skatindami jūsų lankomus asmenis dalintis savo pasa-
kojimais, galite užduoti Pirmosios Prezidentūros žinios 
skyrelio (6 puslapis), skirto vaikams, klausimus. Galite 
perskaityti Doktrinos ir Sandorų 128:15 ir aptarti, kaip 
svarbu atlikti šventyklos apeigas už mūsų protėvius.

IŠNAŠOS
 1. Doktrinos ir Sandorų 88:73.
 2. Teachings of Presidents of the Church: Brigham Young (1997), 280.
 3. Bažnyčios prezidentų mokymai. Džozefas Smitas (2010), p. 393.
 4. Teachings of Presidents of the Church: Joseph F. Smith (1998), 247.

JAUNIMAS
Ar gali patikti indeksavimo darbas?
Ema Abril Toledo Sisneros

Dalyvavau vykdant mūsų kuolo iškeltą tikslą suin-
deksuoti 5 000 vardų. Iš pradžių buvo sunku. 

Keletą kartų mano atsisiųstoje partijoje dokumentų 
raštas buvo neįskaitomas, todėl norėdavosi ją grą-
žinti ir atsisiųsti kitą. Bet tada supratau, kad, jei visi 
taip galvos, šios grupės liks nesuindeksuotos. Galėjau 
įsivaizduoti eiles dvasių pasaulyje laukiančių žmonių ir 
nusprendžiau ir toliau stengtis perskaityti tuos vardus 
ir perrašyti juos be klaidų.

Išmokau mylėti tuos žmones. Supratau, kad jiems tik-
rai reikia pagalbos ir kad mums taip pat reikalinga jų pa-
galba. Pradėjau geriau suvokti, kad tobulas Dangiškojo 
Tėvo planas apima visus žmones. Kai seksime įkvėpimu ir 
Jo išrinktų vadovų nurodymais, tapsime Jo gailestingumo 
ir begalinės meilės liudininkais.

Indeksavimas man buvo malonus užsiėmimas.  
Išmokau vertinti daug dalykų šeimos istorijos darbe  
ir pamėgau jį. Dalyvaudama tokiame paprastame darbe 
kaip indeksavimas, taip pat gavau vertingų dovanų iš 
Viešpaties.
Autorė gyvena Verakruze, Meksikoje

VAIKAI
Atraskite pasakojimus  
apie šeimos narius

Jūsų tėvai ir seneliai patyrė daug nuotykių – apie kai 
kuriuos iš jų net nežinote! Kai kurie jų pasakojimai pra-

juokins jus, be to, jie gali padėti jums tikėti Dangiškuoju 
Tėvu. Bet net suaugusieji kartais drovisi. Užduokite šiuos 
klausimus, kad padėtumėte jiems prisiminti įdomiausias 
istorijas, ir užrašykite arba nupieškite jų pasakojimais 
paremtus piešinius.

1. Papasakokite man apie tris laimingiausias akimirkas 
iš savo gyvenimo.

2. Kokia akimirka buvo pati gėdingiausia?
3. Papasakokite apie tą dieną, kai aš gimiau.
4. Ką mėgote veikti vaikystėje?
5. Kaip įgijote liudijimą apie Evangeliją?
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Tikėjimas, šeima, parama

Tai lankomojo mokymo žinių apie 
Gelbėtojo misijos bruožus dalis.

Tarnaudami kitiems, tampame 
tikri Jėzaus Kristaus, rodžiusio 

mums pavyzdį, pasekėjai. Prezi-
dentas Tomas S. Monsonas sakė: 
„Aplink mus yra tų, kuriems reikia 
mūsų dėmesio. <…> Čia, žemėje, 
mes esame Viešpaties rankos, tu-
rime pavedimą tarnauti ir pakylėti  
Jo vaikus.“ 1

Visuotinė Paramos bendrijos 
prezidentė Linda K. Burton mokė: 
„Tačiau per tarnavimą Dievo 
vaikams lavindami praktinius 
įgūdžius, kiekvienas galime pana-
šėti į Gelbėtoją. Norėdama padėti 
kiekvienam iš mūsų labiau vienam 
kitą mylėti, norėčiau pasiūlyti šiuos 
įsidėmėtinus žodžius: „Pastebėkime 
ir tarnaukime“. <…> Tai darydamos 
laikomės įsakymų ir mūsų, kaip ir 
Prezidento Monsono, tarnavimas 
taps mūsų mokinystės įrodymu.“ 2

Galime melstis kas rytą, kad galė-
tume pastebėti galimybes tarnauti 
kitiems. „Dangiškasis Tėvas ves 

Dieviškoji Jėzaus Kristaus  
misija – tarnauti
Pamaldžiai išnagrinėkite šią medžiagą ir stenkitės išsiaiškinti, kuo turite dalintis. Kaip Gelbėtojo 
gyvenimo misijos supratimas stiprina jūsų tikėjimą Juo ir laimina tas, kuriomis rūpinatės kaip 
lankančiosios mokytojos? Daugiau informacijos ieškokite tinklalapyje reliefsociety.lds.org.

jus ir angelai jums padės, – sakė 
Vaikinų organizacijos prezidentas 
Deividas L. Bekas. – Jums buvo  
suteikta galia laiminti gyvenimus  
ir gelbėti sielas.“ 3

Raštų ištraukos
Mato 20:25–28; 1 Nefio 11:27–28; 
3 Nefio 28:18

Iš mūsų istorijos
1856 m. spalio visuotinės konfe-

rencijos metu prezidentas Brigamas 
Jangas (1801–1877) pranešė, kad 
pionieriai su rankiniais vežimėliais 
vis dar keliauja per lygumą ir kad 
kiekvienas privalo skubiai padėti 
rinkti produktus. Liusi Miservė Smit 
rašė, kad moterys „čia pat, Taberna-
kulyje, atidavė savo didelius pasi-
jonius, kelnes ir bet ką, ką galėjo 
atiduoti, ir sukrovė [tai] į vežimus.“

Kai išgelbėti pionieriai pradėjo 
atvykti į Solt Leik Sitį, Liusi rašė: 
„Jokiame darbe, kurį esu atlikusi, 
nejaučiau daugiau <…> pasitenki-
nimo – toks buvo vienybės jausmas. 

Man tereikėjo nueiti į parduotuvę 
ir pasakyti, ko noriu, ir, jei tai buvo 
medžiaga, jos man buvo atmatuo-
jama nemokamai.“ 4

Prezidentas Džordžas Albertas 
Smitas (1870–1951) apie tarnavimą 
kitiems sakė: „Mūsų amžinoji laimė 
bus proporcinga tam, kaip mes pa-
sišvenčiame padėti kitiems.“ 5

Apsvarstykite
1. Kaip malda gali padėti mums 
būti įrankiais Viešpaties rankose?

2. Kaip tarnavimas kitiems gali 
padėti mums laikytis sandorų?

IŠNAŠOS
1. Tomas S. Monsonas, „Ką šiandien padariau 

dėl kito žmogaus?“ 2009 m. spalio visuotinės 
konferencijos medžiaga.

2. Linda K. Burton, „Pastebėkime ir tarnaukime” 
2012 m. spalio visuotinės konferencijos 
medžiaga.

3. Deividas L. Bekas, „Jūsų šventa pareiga 
tarnauti“,2013 m. balandžio visuotinės kon-
ferencijos medžiaga.

4. Lucy Meserve Smith, in Daughters in My 
Kingdom: The History and Work of Relief 
Society (2011), 36–37.

5. George Albert Smith, in Daughters in My 
Kingdom, 77.
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