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Kartą gyvenau vietovėje, kurioje Bažnyčia turėjo 
paukštyną. Jo pagrindiniai darbuotojai buvo sava-
noriai iš vietinių apylinkių. Paukštynas dažniausiai 

veikdavo labai efektyviai, aprūpindamas vyskupų san-
dėlius tūkstančiais šviežių kiaušinių ir šimtais kilogramų 
išdarinėtos paukštienos. Tačiau retkarčiais nepatyrusiems 
ūkininkams savanoriams tekdavo ne tik rankas prisitrinti 
pūslių, bet ir nusivilti tiek širdimi, tiek protu.

Visuomet prisiminsiu tą kartą, kai sukvietėme Aarono 
kunigijos vaikinus kruopščiai sutvarkyti paukštyną. Entu-
ziazmo ir energijos kupinos mūsų paukštyne susirinku-
siųjų gretos greitai išravėjo, surinko ir sudegino daugybę 
piktžolių bei šiukšlių. Prie žėrinčios laužo šviesos valgėme 
dešrainius ir buvome patenkinti gerai atliktu darbu.

Tačiau mūsų laukė baisi staigmena. Mūsų sukeltas 
triukšmas ir laužai taip išgąsdino bailų 5000 vištų perekš-
lių pulką, jog beveik visos iš išgąsčio pametė plunksnas ir 
nustojo dėję kiaušinius. Po šio nutikimo nekreipdavome 
dėmesio į šen bei ten išdygusias piktžoles, kad tik galė-
tume gauti kuo daugiau kiaušinių.

Bažnyčios nariai padėję pasirūpinti vargšais niekada 
nepamiršta to patyrimo ir nesigaili dėl suteiktos pagalbos. 
Mums darbštumas, taupumas, savarankiškumas ir dosnu-
mas nėra naujos sąvokos.

Derėtų atminti, kad geriausia sandėliavimo sistema yra 
tai, kad Bažnyčioje kiekviena šeima turėtų maisto, drabu-
žių ir, kur įmanoma, kitų būtiniausių gyvenimo reikmių 

atsargas. Viešpaties sandėlis – tai ištikimų Bažnyčios narių 
laikas, talentai, įgūdžiai, užuojauta, paaukotos priemonės 
ir finansinės lėšos. Tai vyskupui prieinami šaltiniai, kurių 
dėka jis gali padėti esantiems bėdoje.

Mes raginame visus pastarųjų dienų šventuosius pla-
nuoti apdairiai, gyventi kukliai ir vengti didelių ir nebūtinų 
skolų. Daug daugiau žmonių sugebėtų atlaikyti audringas 
ekonominio gyvenimo bangas, jei būtų sukaupę maisto 
bei drabužių atsargas ir neturėtų skolų. Matome, kad mūsų 
dienomis žmonės elgiasi priešingai duotam patarimui: jie 
turi didžiules skolų „atsargas“, ir jokių maisto atsargų.

Pakartosiu tai, ką prieš kelis metus rašė Pirmoji 
prezidentūra:

„Daugelį metų pastarųjų dienų šventiesiems buvo 
patariama ruoštis sunkiems laikams atidedant truputį lėšų 
santaupoms. Tai labai veiksminga priemonė siekiant sau-
gumo ir gerovės. Kiekviena šeima privalo visais įmanomais 
būdais pasirūpinti savo poreikiais.

Raginame jus, kuriame pasaulio krašte begyventumėte, 
ruoštis negandoms, įvertinant savo šeimos finansų būklę. 
Raginame jus neišlaidauti. Pirkdami kontroliuokite save, 
kad neįsiskolintumėte. Kaip įmanoma greičiau išmokėkite 
savo skolas ir išsivaduokite iš šios vergovės. Reguliariai į 
santaupas atidėkite šiek tiek pinigų, kad palaipsniui su-
kauptumėte finansinį rezervą.“ 1

Ar esame pasiruošę gyvenimo netikėtumams? Ar tobulai 
įvaldėme savo įgūdžius? Ar gyvename taupiai? Ar esame 
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paruošę atsargas? Ar paklūstame Dievo įsakymams? Ar se-
kame pranašų mokymais? Ar esame pasirengę dalintis savo 
turtais su vargšais? Ar esame atsiskaitę su Viešpačiu?

Gyvename neramiais laikais. Ateitis dažnai yra neži-
noma, todėl svarbu pasiruošti netikėtumams. Kai ateina 
laikas priimti sprendimą, pasiruošimo diena jau būna 
praėjusi.

IŠNAŠA
1. Pirmoji prezidentūra, Paruoškite visa, kas reikalinga. Šeimos finansai 

(knygelė, 2007 m.).

KAIP MOKYTI PAGAL ŠIĄ ŽINIĄ

Atsižvelgdami į jūsų lankomų žmonių poreikius, 
sugalvokite, kaip galite jiems padėti tapti savarankiš-
kesniems darbo, finansų, maisto atsargų ar pasiruošimo 
nelaimingiems atvejams srityse. Pagalvokite, koks jūsų 
turimas įgūdis (pvz., ūkininkavimas ar lėšų valdymas) 
gali padėti jiems sekti prezidento Monsono patarimu. 
Tada juos pamokykite to įgūdžio.

JAUNIMAS
Ir vėl tarnavau
Džeinė Araūdžo

Vieną dieną baigusi tarnauti suorganizuotoje veik-
loje ėjau pro maldos namus ir pamačiau dvi seseris, 

tvarkančias mūsų pastatą. Mano lūpose suskambo šie 
žodžiai: „Seserys, ar jums reikia pagalbos?“ Viena iš jų 
nusišypsojo ir pasakė, kad atvykau pačiu laiku, nes jos 
tik dviese plušo tvarkydamos maldos namus ir jau buvo 

labai pavargusios. Ji sakė, kad meldėsi Viešpačiui, kad 
šis kažką atsiųstų į pagalbą. Labai džiaugiausi galėdama 
būti atsakymu į maldą. Ką tik buvau baigusi tarnauti ki-
tiems ir taip pat buvau pavargusi, tačiau paklusau savo 
širdžiai ir nutariau vėl tarnauti.

Mums įsakyta dirbti su džiaugsmu (žr. DS 24:7). Kai 
trokštame visuomet tarnauti, kitų žmonių gyvenime 
įvyksta stebuklai. Tarnaujant mūsų gyvenimas tampa 
prasmingesnis. Viešpats tikrai mus myli ir padeda 
visiems savo vaikams. Jis mums suteiks jėgų, kad pajėg-
tume tarnauti.
Autorė gyvena Rio Grande Donorte, Brazilijoje.

VAIKAI
Ar esate pasiruošę?
Atsakymai: Tiesa, Tiesa, Netiesa, Tiesa, Netiesa

Prezidentas Monsonas prašė, kad visi pasiruoštume 
sunkmečiui ir kitiems žmonėms padėtume per jų 

sunkmečius. Pasitikrinkite, ar esate pasiruošę tai daryti. 
Atsakykite, ar šie teiginiai teisingi.

Visuomet randu kam padėti. Tiesa □Netiesa □
Galiu būti dėkingas už visa, ką turiu. 

Tiesa □Netiesa □
Neturiu jokių talentų, kuriais galėčiau pasidalinti su 

kitais. Tiesa □Netiesa □
Pinigų taupymas ir atidėjimas sunkesniems laikams 

yra puikus patarimas. Tiesa □Netiesa □
Mano laimei reikalingi nauji žaislai ir drabužiai. 

Tiesa □Netiesa □
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Tikėjimas, šeima, parama

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

Jėzus Kristus pažadėjo: „Nepalik-
siu jūsų našlaičiais – ateisiu pas 

jus“ ( Jono 14:18). Jis suteiks mums 
„vainiką vietoj pelenų, džiuge-
sio aliejaus vietoj gedulo“ (Izaijo 
61:3). Dėl to, kad Kristus iškentė 
apmokėjimą už mus, Jis niekuomet 
nepamirš mūsų. „Mūsų Gelbėtojas 
prisiėmė <…> mūsų skausmus, 
kančias ir suspaudimus, kad žinotų, 
ką jaučiame ir kaip mus paguosti“,– 
sakė Linda S. Ryvs, antroji pata-
rėja visuotinės Paramos bendrijos 
prezidentūroje.1

Žinojimas, kad Kristus mus pa-
guos, gali suteikti ramybės ir įkvėpti 
mus sekti Jo pavyzdžiu ir tarnauti 
kitiems. Prezidentas Tomas S. 
Monsonas sakė: „Evangelijos paži-
nimas ir Dangiškojo Tėvo bei mūsų 
Gelbėtojo meilė paguos ir palaikys 
mus, ir atneš džiaugsmą į mūsų 

Dieviška Jėzaus Kristaus misija: 
Guodėjas
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.

širdis, jei elgsimės teisiai ir laikysimės 
įsakymų. Niekas šiame pasaulyje 
negalės mūsų įveikti.“ 2

Iš Raštų
Jono 14:18, 23; Almos 7:11–13;  
Doktrinos ir Sandorų 101:14–16

Iš mūsų istorijos

Elainė L. Džek, 12- oji visuotinės 
Paramos bendrijos prezidentė 

sakė: „Lankomojo mokymo metu 
viena kitai ištiesiame pagalbos 
ranką. Rankos dažnai pasako tai, 
ko neįmanoma išreikšti balsu. Daug 
pasako ir šiltas apkabinimas. Mus 
suvienija draugiškas juokas. Dalin-
damosi mes atgaiviname savo sielas. 
Ne visada galime pakelti prislėg-
tosios naštą, tačiau galime pakelti 
prislėgtąją ir taip padėti jai nešti 
savąją naštą.“ 3

Mūsų pionierės Paramos bend-
rijos seserys „tarpusavio meilėje ir 

atjautoje rado dvasinių jėgų. <…> 
Susidūrusios su ligos ar mirties iš-
bandymais jos meldėsi tikėdamos 
ir guodė viena kitą. „Dievo meilė 
liejosi iš širdies į širdį“, – rašė 
Helena Mer Vitni, – „kol nelabasis 
prarado jėgas stengdamasis mus 
sukiršinti su Viešpačiu, o kai ku-
riais net atvejais žiaurūs jo dūriai 
nesukėlė jokio skausmo.“ 4

IŠNAŠOS
1. Linda S. Reeves, “The Lord Has Not 

Forgotten You,” Ensign or Liahona, Nov. 
2012, 120.

2. Tomas S. Monsonas, „Būkite drąsūs“, 2009 
m. balandžio mėn. visuotinės konferenci-
jos medžiaga.

3. Elaine L. Jack, in Daughters in My King-
dom: The History and Work of Relief 
Society (2011), 119.

4. Daughters in My Kingdom, 34.

Apsvarstykite

Kaip jus guodžia suvokimas, kad 
Viešpats atsimena jus?

© 2014 Intellectual Reserve, Inc. Visos teisės saugomos. Išspausdinta Lietuvoje. Originalas anglų kalba patvirtintas: 6/14. Vertimas patvirtintas: 6/14.  
Visiting Teaching Message, September 2014. Lithuanian. 10869 156 vertimas


