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Diens en die Ewige Lewe

Die Verlosser is ons voorbeeld van onselfsigtige 
diens. Sy perfekte lewe was daaraan toegewy 
om Hemelse Vader en al Sy Vader se kinders te 

dien. Die gesamentlike doel van die Vader en die Seun 
is om aan ons almal die gawe van die ewige lewe te 
skenk (sien Moses 1:39).

Om vir die ewige lewe te kwalifiseer, moet ons deur 
die Versoening van Jesus Christus verander word—we-
dergebore word en van sondes gereinig word. Klein 
kinders onder die ouderdom van agt jaar is egter son-
deloos en word deur die Versoening gered (sien Mosia 
3:16, 21; Moroni 8:10–12).

Vir die res van ons wat die ouderdom van ver-
antwoordelikheid bereik, is daar ‘n wonderlike plan 
wat toelaat dat ons van ons sondes gereinig word en 
voorberei word vir die ewige lewe. Daardie voorberei-
ding begin deur priesterskap gemagtigde doop en die 
ontvangs van die Heilige Gees. Daarna moet ons die 
Verlosser altyd onthou en die gebooie wat Hy aan ons 
gegee het, behou.

Koning Benjamin het sy mense in die Boek van 
Mormon vertel van die vreugde wat kom as gevolg van 
die gevoelens van vergifnis van sondes wat deur die 
Versoening van Jesus Christus na ons toe kom. Hy het 
hulle toe geleer dat as hulle vergifnis van hul sondes wil 
behou, moet hulle hul kinders leer om mekaar te dien 

en hulle moet edelmoedig wees in die strewe  
om die geestelike en fisiese behoeftes van diegene 
rondom hulle, wat behoefte het, na te kom. (Sien  
Mosia 4:11–16.)

Hy het hulle ook geleer, “En kyk, ek vertel julle hier-
die dinge dat julle wysheid mag leer; dat julle mag leer 
dat wanneer julle in die diens van jul medemens is, julle 
waarlik in die diens van julle God is.” Mosia 2:17).

Jesus het rondgegaan en Sy evangelie aan ander  
geleer en goeie dade verig (sien Handelinge 10:38).  
Hy het die siekes genees. Hy het mense uit die dood 
opgewek. Met Sy mag het Hy duisende gevoed toe  
hulle honger en sonder kos was (sien Matthéüs  
14:14–21; Johannes 6:2–13). Na Sy opstanding, het  
Hy kos aan ‘n paar van Sy Apostels gegee, toe hulle  
aan wal gekom het by die See van Galilea (sien  
Johannes 21:12–13). In die Amerikas het Hy die  
siekes genees en die kinders een vir een geseën (sien 
3 Nefi 17:7–9, 21).

Die Apostel Jakobus het ons geleer dat die begeerte 
om ander te dien uit ons dankbaarheid spruit vir wat 
die Here vir ons gedoen het:

“Maar hy wat diep insien in die volmaakte wet van 
die vryheid en daarby bly, hy sal, omdat hy nie ‘n ver-
geetagtige hoorder is nie, maar ‘n dader van die werk, 
gelukkig wees in wat hy doen. . . .
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“Reine en onbesmette godsdiens voor God en die Va-
der is dit: om wese en weduwees in hulle verdrukking 
te besoek en jou vlekkeloos te bewaar van die wêreld” 
( Jakobus 1:25, 27).

Een van die versekerings dat jy gereinig word, is ‘n 
groeiende begeerte in jou om ander vir die Verlosser 
te dien. Huis besoek en vroue besoek word meer van 
‘n vreegde en is nie meer ‘n las nie. Jy vind dat jy uit 
jou eie uit meer gereeld uit jou eie instem om by ‘n 
plaaslike skool te help, of om na die arm mense in jou 
gemeenskap om te sien. Al het jy min geld om aan die-
gene wat minder het te gee, wens jy dat jy meer gehad 
het sodat jy meer kon gee (sien Mosia 4:24). Jy vind dat 
jy eiwerig is om jou kinders te dien en om hulle te leer 
om ander mense te dien.

Soos jou natuur verander, sal jy ‘n groter begeerte 
aanvoel om groter diens te lewer sonder om erkenning 
te verwag. Ek ken disiepels van die Heiland wat groot 
gawes van geld en diens gelewer het met die vasbe-
slotenheid dat net God en hulle kinders daarvan moet 
weet. Hemelse Vader het hulle diens erken deur hulle 
in hierdie lewe te seën, en sal hulle ook in die hierna-
maals seën (sien Matthéüs 6:1–4; 3 Nefi 13:1–4).

Soos wat jy die gebod om ander te dien nagekom 
het (sien Matthéüs 22:39), het jy ‘n verandering in jou 
gevoelens van eer gevoel. Die Verlosser het Sy Apostels 
gekorrigeer toe hulle gestry het oor wie die belangrikste 
onder hulle sou wees. Hy het gesê:

“Julle moet julle ook nie leermeesters laat noem nie, 
want een is julle leermeester: Christus.

“Maar die grootste van julle moet jul dienaar wees” 
(Matthéüs 23:10–11).

Die Verlosser onderrig ons hoe ons kan leer om an-
der te dien. Hy het perfek gedien, en ons moet leer om 
te dien soos wat Hy geleer het—lyn op lyn (sien L&V 
93:12–13). Ons kan meer soos Hy word deur die diens 
wat ons lewer. Ons sal met al die energie van ons harte 
bid om ons vyande lief te hê soos wat Hy hulle lief het 
(sien Matthéüs 5:43–44; Moroni 7:48). Dan kan ons uit-
eindelik geskik wees vir die ewige lewe saam met Hom 
en ons Hemelse Vader.

Ek belowe dat ons meer perfek kan dien soos wat 
ons die Verlosser se leerstellings en voorbeeld volg.

ONDERIG UIT HIERDIE BOODSKAP

Ouderling M. Russell Ballard van die Kworum van 
die Twaalf Apostels het ons aangemoedig om te bid vir 
geleenthede om diens te lewer: “In jul oggend gebede 
met die aanbreek van elke nuwe dag, vra Hemelse Va-
der om jou te lei om geleenthede te herken om een van 
Sy waardevolle kinders te dien. Gaan dan deur die dag 
. . . soekende om iemand te help” (“Wees Begerig Ver-
bind,” Ensign of Liahona, Nov. 2012, 31). Dink daaroor 
om diegene wat jy onderrig uit te nooi om ‘n doelwit te 
stel om elke oggend te bid vir geleenthede om te dien 
en hulle dan deur die dag uit te soek.

JEUG
‘n Antwoord op Haar Gebed
Deur Siphilile Khumalo

‘n Vriend van ‘n ander geloof het een aand vir my 
kom kuier. Ek studeer gewoonlik my skrifture terwyl 

ek alleen is, en het hulle daardie aand uit geneem om 
uit hulle te studeer. Ek het ‘n gevoel gehad om haar te 
nooi om saam met my te studeer, maar ek was bang 
en het toe begin om alleen te studeer. Ek het geweet 
dat ek ‘n aanhutsing van die Gees geignoreer het. Na 
‘n paar minute het ek versigtig gevra, “Wil jy graag die 
skrifture saam met my bestudeer?” My vriend het “Ja” 
geantwoord sonder om te huiwer.

Ons het toe uit die Boek van Mormon gelees. Sy het 
my ‘n paar vrae gevra en ek kon voel hoe die Gees my 
lei terwyl ek haar geantwoord het. Ek het van die waar-
heid van die Boek van Mormon getuig. Nadat ek dit ge-
doen het, het sy my die volgende vertel: “Ek het die hele 
dag al gehuil en is al heeldag bang. Ek het net gebid en 
om hulp gevra toe jy my gevra het om die skrifture saam 
met jou te lees. Ek voel nou soveel beter. Dankie.”

Die Here het my as ‘n instrument gebruik om een 
van Sy kinders se gebede te beantwoord en om een 
van Sy kinders te dien wat in nood was. Ek weet dat 
aanhutsinge, hemelse instruksies van ‘n wyse, glorieryke 
Vader is. Wanneer ons ons vrese ter syde stel, laat ons 
Hom toe om Sy mag te openbaar as gevolg van ons 
gehoorsaamheid.
Die skrywer woon in Gauteng, Suid Afrika.
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KINDERS
Soek vir Maniere om te Dien

Jy kan kies om Jesus Christus te volg en andere te 
dien. Teken ‘n prent waarin jy ‘n familie lid of ‘n 

vriend dien, en plaas die tekening op ‘n plek waar dit 
jou daagliks kan herinner om goedhartig te wees.
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Geloof, Familie, Verligting

Hierdie is deel van ŉ reeks Vroue Besoek 
Boodskappe wat aspekte van die sending 
van die Verlosser bevat.

Soos wat ons begin verstaan dat 
Jesus Christus die Lig van die 

Wêreld is, sal ons ons geloof in 
Hom versterk en self ‘n lig aan an-
der word. Christus het getuig dat  
Hy die “waaragtige lig is wat elke 
mens verlig wat in die wêreld 
inkom” (L&V 93:2) en het gevra dat 
ons “[Sy] lig omhoog [moet hou]
sodat dit vir die wêreld[mag skyn]” 
(3 Nefi 18:24).

Ons profete het ook aangaande 
die Lig van Christus getuig. Presi-
dent Henry B. Eyring, eerste kan-
silier in die Eerste Presidensie, het 
gesê: “Elke keer wat jy probeer om 
meer soos die Verlosser te lewe, sal 
jou getuienis versterk word. Jy sal 
mettertyd vir jouself uitvind dat Hy 
die Lig van die Wêreld is. . . . Jy sal 
die Lig van Christus in jou lewe, aan 
ander reflekteer.” 1

Ouderling Quentin L. Cook  
van die Kworum van die Twaalf  
Apostels het die volgende gesê aan-
gaande ons as ‘n lig van die wêreld: 
“Ons moet ons families beskerm en 

Die Goddelike Sending van Jesus 
Christus: Die Lig van die Wêreld
Studeer hierdie materiaal biddend en streef om te weet wat om meë te deel. Hoe sal 
‘n begrip van die lewe en sending van die Verlosser jou geloof in Hom vermeerder 
en diegene seën oor wie jy waak deur vroue besoek? Vir meer inligting, gaan na 
reliefsociety.lds.org.

moet aan die voorfront saam met 
ander goedgesinde mense staan en 
alles in ons vermoeë doen om lig, 
hoop en moraliteit in ons gemeen-
skap te behou. 2

Uit die Skrifture
Johannes 8:12;  
Leer en Verbonde 50:24; 115:5

Uit Ons Geskiedenis

Vroue van die Heiliges van die 
Laaste Dae hou aan om vandag 

hul lig omhoog te hou.
Op die 80ste vloer van ‘n wolke-

krabber in Hong Kong, Sjina, het 
‘n ongetroude sister met fisiese ge-
brekke—die enigste Heilige van die 
Laaste Dae in haar familie—’n tuiste 
geskep wat ‘n toevlug was waar sy 
en besoekers die invloed van die 
Gees kon voel. Sy het haar skrifture, 
Verligtings Vereeniging handboeke, 
en haar gesange-boek naby gehou. 
Sy het na die tempel gereis om 
ordinansies namens haar voorouers 
te verrig.3

In Brasil het ‘n regverdige ma 
haar kinders in die lig van die evan-
gelie groot gemaak. Primêre liedjies 

het die lug in haar rooi baksteen 
huisie gevul, en prentjies van die 
Liahona van Tempels, profete 
van God, en die Verlosser het 
oral op die die mure gehang. Sy 
en haar man het opgeoffer om in 
die tempel geseël te word, sodat 
hul kinders onder die verbond 
gebore kon word. Haar aanhou-
dende gebed was dat die Here 
haar sou help om haar kinders 
groot te maak in die lig, waarheid 
en krag van die evangelie.4
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Wat Kan Ek Doen?
1. Bespreek wat dit beteken 
om ‘n hedendaagse lig aan die 
wêreld te wees.

2. Dink na oor hoe deur die lig 
van Christus te volg, jou help om 
beproewinge te trotseer.


