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„Mūsų mylimas pranašas Prezidentas Tomas S. 
Monsonas mokė, kad „meilė yra pati Evange-
lijos esmė“.1

Meilė yra tokia svarbi, kad Jėzus ją pavadino didžiausiu 
ir pirmuoju įsakymu ir sakė, kad ja remiasi visas Įstatymas 
ir pranašų žodžiai.2

Meilė yra pagrindinis viso, ką darome Bažnyčioje, moty-
vas. Kiekviena programa, kiekvienas susirinkimas, kiek-
viena veikla, kuriuose dalyvaujame kaip Jėzaus Kristaus 
mokiniai, turi kilti iš meilės, nes be tikrosios meilės, tyros 
Kristaus meilės, esame niekas.3

Bet kas po to, kai tai suprantame protu ir širdimi, kai 
pareiškiame savo meilę Dievui ir savo artimui?

Ar atjautos ir meilės kitiems jausmo pakanka? Ar išsaky-
dami savo meilę Dievui ir artimui įvykdome savo pareigą 
Dievui?

Palyginimas apie du sūnus
Prie Jeruzalės šventyklos prie Jėzaus prisiartino aukštųjų 

kunigų bei tautos seniūnų ir norėjo Jį sugauti Jo žodžiais. 
Bet Gelbėtojas, pasinaudodamas ta situacija, papasakojo 
jiems tokią istoriją.

„Vienas žmogus turėjo du sūnus. Kartą jis kreipėsi į pirmą-
jį, sakydamas: „Vaike, eik ir padirbėk šiandien vynuogyne“. 
Šis atsakė: „Nenoriu“, – bet vėliau apsigalvojo ir nuėjo dirbti.

Paskui tėvas kreipėsi į antrąjį sūnų tais pačiais žodžiais. 
Šis jam atsakė: „Einu, viešpatie“, – bet nenuėjo.“

Tada Gelbėtojas atsigręžė į tuos kunigus bei seniūnus ir 
paklausė: „Katras iš jų įvykdė tėvo valią?“

Jie turėjo pripažinti, kad pirmasis sūnus – tas, kuris sakė 
nenorįs, bet vėliau atgailavo ir nuėjo padirbėti vynuogyne.4

Gelbėtojas šią istoriją papasakojo norėdamas pabrėžti 
svarbų principą: tikrai Dievą myli tie, kurie paklūsta Jo 
įsakymams.

Gal dėl to Jėzus prašė žmonių klausyti ir laikytis farizie-
jų bei Rašto aiškintojų žodžių, bet nesekti jų pavyzdžiu.5 
Šie religijos mokytojai nesielgė pagal tai, ko mokė. Jie 
mėgo kalbėti apie religiją, bet, deja, nesuvokė jos esmės.

Veiksmai ir mūsų išgelbėjimas
Vienoje paskutinių pamokų savo mokiniams Gelbėtojas 

kalbėjo apie paskutinį teismą. Nelabieji bus atskirti nuo 
teisiųjų. Gerieji paveldės amžinąjį gyvenimą; nelabieji bus 
paskirti amžinajai bausmei.

Kuo skyrėsi šios žmonių grupės?
Išgelbėti buvo tie, kurie savo meilę reiškė darbais. Kurie 

to nedarė, buvo pasmerkti.6 Tikras atsivertimas į Jėzaus 
Kristaus Evangeliją, jos vertybes ir principus bus matomas 
iš mūsų elgesio kasdieniame gyvenime.

Pabaigoje vien pareiškimų apie meilę Dievui ir savo 
artimui nepakaks, kad būtume išaukštinti. Nes, kaip mokė 
Jėzus: „Ne kiekvienas, kuris man šaukia: „Viešpatie, Vieš-
patie!“ – įeis į dangaus karalystę, bet tik tas, kuris vykdo 
mano Dangiškojo Tėvo valią.“ 7
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Kas po meilės žodžių?
Atsakymas į klausimą „Kas po meilės žodžių?“ gali 

būti paprastas ir aiškus. Jei tikrai mylime Gelbėtoją, mes 
pašvenčiame Jam savo širdis, o tada elgiamės, kaip dera 
Jo mokiniams. Jei mylime Dievą, stengsimės laikytis Jo 
įsakymų.8

Jei tikrai mylime savo artimą, mes ištiesime pagal-
bos ranką vargšams ir beturčiams, ligotiems ir prislėg-
tiems.9 Nes tikrieji Jėzaus Kristaus mokiniai yra tie, kurie 
daro šiuos nesavanaudiškus gailestingumo ir tarnavimo 
darbus 10.

Būtent tai turi būti po meilės žodžių.
Tai yra Jėzaus Kristaus Evangelijos esmė.

IŠNAŠOS
1. Tomas S. Monsonas, „Meilė – Evangelijos esmė“, 2014 m. balandžio 

visuotinės konferencijos medžiaga.
2. Žr. Mato 22:36–40.
3. Žr. Moronio 7:46–47.
4. Žr. Mato 21:28–32.
5. Žr. Mato 23:3.
6. Žr. Mato 25:31–46.
7. Žr. Mato 7:21.
8. Žr. Jono 14:15.
9. Žr. Doktrinos ir Sandorų 52:40.
10. Žr. Mozijo 18:8–9.

KAIP MOKYTI PAGAL ŠIĄ ŽINIĄ

Prezidentas Uchtdorfas tikrais Jėzaus Kristaus moki-
niais vadina tuos, kurie savo meilę Jam ir kitiems rodo 
veiksmais. Jis mus moko, kad „jei tikrai mylime Gelbė-
toją, mes pašvenčiame Jam savo širdis, o tada elgiamės, 
kaip dera Jo mokiniams“. Savo mokomus žmones galite 
paklausti, kaip meilė yra paskatinusi juos elgtis taip, 
kaip dera Kristaus mokiniams. Taip pat galite pasidalyti 
savo patirtimi su jais. Galite pakviesti juos melsti dau-
giau tikros meilės ir stiprybės veikti iš meilės.

JAUNIMAS
Įsakymų laikymasis ir meilė kitiems

Kai mąstome apie meilę, pirmiausiai galvojame apie 
romantinius filmus, skanėstus ir gėles. Bet meilė – 

tikroji meilė – yra kur kas gilesnė ir nesavanaudiškesnė 
nei tai. Dėl savo meilės mums Jėzus Kristus gyveno dėl 
mūsų ir numirė dėl mūsų. Du didieji Dievo įsakymai yra 
mylėti Dievą ir visus aplinkinius (žr. Mato 22:36–40). Bet 
kaip galime išreikšti savo meilę aplinkiniams?

Prezidentas Uchtdorfas pateikia palyginimą apie du 
sūnus: vienas iš jų dirba savo tėvui, o kitas ne. Gelbė-
tojas moko, kad tik tas sūnus, kuris pakluso savo tėvui, 
tikrai jį mylėjo. Panašiai ir mes: paklusdami Dievo įsaky-
mams parodome, kad Jį mylime ir norime pas Jį sugrįžti.

Bet kaip galime išreikšti meilę kitiems žmonėms? 
Prezidentas Uchtdorfas aiškina, kad „Jei tikrai mylime 
savo artimą, mes ištiesime pagalbos ranką vargšams ir 
beturčiams, ligotiems ir prislėgtiems. Nes tikrieji Jėzaus 
Kristaus mokiniai yra tie, kurie daro šiuos nesavanaudiš-
kus gailestingumo ir tarnavimo darbus.“

Taigi kitą kartą pamatę savo tėvus, brolį ar seserį 
arba draugus pagalvokite, kaip galėtumėte jiems pasi-
tarnauti, kad išreikštumėte jiems savo meilę. Tai pra-
džiugins ne tik juos, bet ir jūsų Dangiškąjį Tėvą.

VAIKAI
meilės reiškimas

Jėzus papasakojo istoriją apie tėvą ir du sūnus. Tėvas 
dirbo vynuogyne ir paprašė du savo sūnus jam padėti. 

Pirmasis sūnus iš pradžių atsisakė, bet vėliau atėjo padė-
ti vynuogyne. Antrasis sūnus sakė, kad padės, bet taip ir 
nepadėjo. Jėzus mokė, kad pirmasis sūnus paklusnumu 
parodė daugiau meilės savo tėvui.

Suvaidinkite šią istoriją! Tada parašykite ar nupieškite 
tris dalykus, kuriuos galite padaryti, kad parodytumėte 
savo meilę Dangiškajam Tėvui.
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Mūsų Dangiškasis Tėvas įsteigė 
šeimas, kad padėtų mums 

mokyti teisingų principų meilės 
atmosferoje. Prezidentas Tomas S. 
Monsonas sakė: „Pagirkite savo vai-
ką ir apkabinkite; dažniau sakykite 
„aš tave myliu“; kiekviena proga 
dėkokite. Niekada neleiskite, kad 
spręstina problema taptų svarbesnė 
už žmogų, kuriam reikia meilės.“ 1

Siuzana V. Taner, buvusi visuoti-
nė merginų organizacijos preziden-
tė, mokė: „Mūsų Dangiškasis Tėvas 
yra mums pavyzdys, kuriuo turėtu-
me sekti. Jis myli mus, moko mus, 
yra kantrus mums ir patiki mums 
mūsų valios laisvę. […] Kartais 
žodis „disciplina“, kuris yra kilęs 
iš žodžio „mokyti“, painiojamas 
su žodžiu „kritikavimas“. Vaikai, – 
kaip ir įvairaus amžiaus žmonės, 
– gero elgesio greičiau išmoksta 
per meilę ir paskatinimą nei per 
kritikavimą.“ 2

„Jei ištikimai su šeima melsimės, 
studijuosime Raštus, rengsime 
šeimos namų vakarus, teiksime 

Tėvystė ir motinystė yra 
šventos pareigos

kunigystės palaiminimus ir švęsime 
šabo dieną, – sakė vyresnysis Kven-
tinas L. Kukas iš Dvylikos Apaštalų 
Kvorumo, – mūsų vaikai […] bus 
pasiruošę amžiniesiems namams 
danguje, kad ir kas juos ištiktų šia-
me sunkumų kupiname pasaulyje.“ 3

Papildomos Raštų ištraukos
1 Nefio 8:37; 3 Nefio 22:13; Dokt-

rinos ir Sandorų 93:40; 121:41

Tikros istorijos
„Kai skaičiau laikraštį, šalia atsisė-

do vienas mano anūkėlis, – pasako-
jo vyresnysis Robertas D. Heilsas iš 
Dvylikos Apaštalų Kvorumo. – Man 
buvo malonu skaityti jo mielo čiauš-
kėjimo fone. Įsivaizduokite, kaip 
nustebau, kai po kelių akimirkų jis 
įsispraudė tarp manęs ir laikraščio. 
Jis paėmė rankomis mano veidą, 
prisispaudė nosimi prie manosios ir 
paklausė: „Seneli! Ar klausai?“

[…] Klausyti reiškia suprasti savo 
jaunuolių širdis ir bendrauti su jais. 
O bendrauti su jais reiškia ne tik su 

jais kalbėti, bet ir drauge kažką 
daryti. […]

Turime kurti mokymo akimir-
kas ir naudotis jomis. […]

Kuo toliau, tuo geriau supran-
tu, kad mano jaunystės mokymo 
akimirkos, ypač suteiktos mano 
gimdytojų, suformavo mano 
gyvenimą ir padarė mane tuo, 
kas esu.“ 4

IŠNAŠOS
1. Thomas S. Monson, „Love at Home—

Counsel from Our Prophet“, Liahona, 
Aug. 2011, 4.

2. Susan W. Tanner, „Did I Tell You … ?“ 
Liahona, May 2003, 74.

3. Kventinas L. Kukas, „Viešpats – mano 
šviesa“, 2015 m. balandžio visuotinės 
konferencijos medžiaga.

4. Robertas D. Heilsas, „Mūsų pareiga Dievui. 
Gimdytojų̨ ir vadovų misija – dirbti su 
augančia karta“, 2010 m. balandžio visuo-
tinės konferencijos medžiaga.

© 2016 Intellectual Reserve, Inc. Visos teisės saugomos. Išspausdinta Lietuvoje. Tekstas anglų kalba patvirtintas 6/16. Vertimas patvirtintas 6/16. Visiting 
Teaching Message, September 2016 vertimas. Lithuanian. 12869 156

Pamaldžiai išnagrinėkite šią medžiagą ir siekite įkvėpimo, kad suvoktumėte, ką reikia 
aptarti. Kaip dokumento „Šeima. Pareiškimas pasauliui“ supratimas sustiprins jūsų 
tikėjimą Dievu ir palaimins tas, kuriomis rūpinatės per lankomąjį mokymą? Daugiau 
informacijos ieškokite internete adresu reliefsociety.lds.org.

Tikėjimas, šeima, parama

Apsvarstykite tokį klausimą:
Kodėl Evangelijos geriausia 
mokyti meilės kalba ir 
pavyzdžiu?


