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Služba i vječni život

Spasitelj je naš primjer nesebičnog služenja. 
Njegov savršen život bio je posvećen služenju 
Nebeskom Ocu i svoj njegovoj djeci. Zajednička 

svrha Oca i Sina je svima nama dati dar besmrtnosti i 
blagoslov vječnog života (vidi Mojsije 1:39).

Da bismo se osposobili za vječni život, moramo se 
promijeniti kroz pomirenje Isusa Krista – ponovno se 
roditi i očistiti od grijeha. Međutim, mala djeca ispod 
osam godina su bez grijeha i otkupljena su pomirenjem 
(vidi Mosija 3:16, 21; Moroni 8:10–12).

Za sve nas koji smo dosegli dob uračunljivosti, 
postoji prekrasan naum koji nam omogućava da se 
očistimo od grijeha i pripremimo za vječni život. Ta pri-
prema počinje s krštenjem koje provodi svećenička vlast 
i primanjem Duha Svetoga. Zatim se uvijek moramo 
sjećati Spasitelja i obdržavati zapovijedi koje nam je dao.

Kralj Benjamin je u Mormonovoj knjizi govorio svom 
narodu o radosti koja dolazi od praštanja grijeha kroz 
pomirenje Isusa Krista. Onda ih je podučavao o tome 
da kako bi zadržali oprost svojih grijeha moraju poduča-
vati svoju djecu da služe jedni drugima i da moraju biti 
velikodušna kako bi zadovoljila vremenite i duhovne 
potrebe onih oko njih (vidi Mosija 4:11–6).

Također je podučavao: »A gle, kazujem vam ovo 
da naučite mudrost, da naučite kako ste, kad služite 
bližnjemu svojemu, samomu Bogu svojemu na službu« 
(Mosija 2:17).

Isus je išao i podučavao svoje evanđelje i činio dobro 
(vidi Djela 10:38). Liječio je bolesne. Oživljavao je mrt- 
ve. Svojom moći je nahranio tisuće kada su bili gladni 
i bez hrane (vidi Matej 14:14–21; Ivan 6:2–13). Nakon 
svog uskrsnuća dao je hranu nekolicini svojih apostola 
kada su došli na obalu Tiberijadskog jezera (vidi Ivan 
21:12–13). U Amerikam je liječio bolesne i blagoslivljao 
djecu jedno po jedno (vidi 3. Nefi 17:7–9, 21).

Apostol Jakov nas je podučio kako želja služiti dru-
gima dolazi iz naše zahvalnosti za ono što je Gospodin 
učinio za nas:

»Ali tko pomno promotri savršeni Zakon slobode i 
uza nj prione, ne kao zaboravan slušalac, nego kao  
zbiljski izvršilac, tome će biti blago u njegovu radu…

Čisto i neokaljano bogoslužje pred Bogom i Ocem 
sastoji se u ovomu: pohađati sirote i udovice u njiho-
voj nevolji i čuvati samoga sebe čistim od ovog svijeta« 
( Jakovljeva 1:25, 27).

Jedna potvrda da se pročišćujete je povećana želja 
služiti drugima u Spasiteljevo ime. Kućno učiteljstvo i 
kućno posjetiteljstvo postaju radost umjesto obveze. 
Želite volontirati u mjesnim školama ili pomagati siro-
mašnima u svojoj zajednici. Čak ako imate malo novca 
za dati onima koji imaju manje, željeli biste imati više 
kako biste mogli dati više (vidi Mosija 4:24). Shvaćate 
da ste spremniji služiti svojoj djeci i pokazati im kako 
služiti drugima.
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Dok se vaša priroda mijenja, osjećate želju pružiti 
veću službu bez očekivanja priznanja. Poznajem Spa-
siteljeve učenike koji su darivali veliki novac i službu s 
odlučnošću da nitko drugi osim Boga i njihove djece 
neće znati za to. Bog je odao priznanje njihovoj službi 
tako što ih je blagoslovio u ovom životu, a blagosloviti 
će ih i u vječnom životu koji dolazi (vidi Matej 6:1–4; 
3. Nefi 13:1–4).

Kada obdržavate zapovijed služiti drugima (vidi Matej 
22:39), osjećate promjenu u svojim osjećajima ponosa. 
Spasitelj je ukorio svoje apostole kada su se prepirali 
oko toga tko će biti najveći među njima. Rekao je: 

»Također ne dopustite da vas nazivaju vođama, jer 
imate samo jednog Vođu: Krista!

Tko je najveći među vama, neka vam bude sluga« 
(Matej 23:10–11).

Spasitelj nas uči kako možemo naučiti služiti dru-
gima. On je služio savršeno, a mi moramo naučiti 
služiti kako je on podučavao – redak po redak (vidi NiS 
93:12–13). Kroz službu koju pružamo možemo po-
stati poput njega. Molit ćemo se svom svojom snagom 
u srcima da volimo svoje neprijatelje onako kako ih 
on voli (vidi Matej 5:43–44; Moroni 7:48). Tada ćemo 
napokon biti pripremljeni za vječni život s njim i našim 
Nebeskim Ocem.

Obećavam da možemo savršenije služiti dok slije-
dimo Spasiteljevo naučavanje i primjer.

NAUČAVANJE IZ OVE PORUKE

Starješina M. Russell Ballard iz Zbora dvanestorice 
apostola ohrabrio nas je da se molimo za prilike za 
služenje: »U svojoj jutarnjoj molitvi svakog novog dana, 
zamolite Nebeskog Oca da vas vodi u prepoznavanju 
mogućnosti služenja nekoj od njegove dragocjene 
djece. I tada provodite dan… tražeći nekoga da mu 
pomognete« (»Be Anxiously Engaged «, Ensign ili Lia-

hona, studeni 2012, 31). Razmislite o poticanju onih koje 
podučavate na postavljanje cilja svakodnevne jutarnje 
molitve za prilike služenja te na traženje tih prilika 
tijekom dana.

MLADI
Odgovor na njezinu molitvu
Siphilile Khumalo

Jedne me je večeri posjetila prijateljica druge vje-
roispovijesti. Obično sama proučavam Sveta pisma 

pa sam ih tu večer izvadila radi proučavanja. Bila sam 
potaknuta pozvati ju da mi se pridruži u proučavanju 
Svetih pisama, ali me je bilo strah pa sam ih počela 
sama proučavati. Znala sam da sam zanemarila poticaj 
Duha. Nakon nekoliko minuta oprezno sam pitala: »Že-
liš li proučavati Sveta pisma sa mnom?« Bez oklijevanja 
odgovorila je: »Da.«

Tada smo čitale Mormonovu knjigu. Postavila mi 
je nekoliko pitanja i mogla sam osjetiti kako me Duh 
vodi dok sam odgovarala. Posvjedočila sam o istinitosti 
Mormonove knjige. Nakon što sam to učinila, rekla mi 
je: »Plakala sam i bila u strahu čitav dan. Upravo sam se 
molila Bogu da mi pomogne kada si me pitala želim li 
čitati Sveta pisma s tobom. Osjećam se toliko bolje sada. 
Hvala ti.«

Gospodin me iskoristio kao oruđe za odgovor na 
molitvu jednog njegovog djeteta u nevolji te kao 
oruđe za služenje tom djetetu. Znam da su ti poticaji 
božanstvene upute mudrog, veličanstvenog Oca. Kada 
uklonimo svoje strahove, omogućavamo mu da preko 
naše poslušnosti pokaže svoju moć.
Autorica živi u Gautengu u Južnoj Africi.

DJECA
Tražite načine za služenje

Možete odabrati slijediti Isusa Krista i služiti dru-
gima. Nacrtajte sebe kako služite članu obitelji ili 

prijatelju i stavite taj crtež negdje gdje će vas podsjećati 
da trebate biti ljubazni svakoga dana.
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Vjera, obitelj, potpora

Ovo je dio serije Poruka za kućno 
posjetiteljstvo koje prikazuju odlike 
Spasiteljevog poslanja.

Kada shvatimo da je Isus Krist 
Svjetlo svijeta, uvećat ćemo 

svoju vjeru u njega i postati svje
tlo drugima. Krist je svjedočio o 
svojoj ulozi kao »svjetlo istinito 
koje obasjava svakoga čovjeka što 
dolazi na svijet« (NiS 93:2) i zatra
žio da »uzdign[emo], dakle, svjetlo 
[njegovo] da svijetli svijetu« (3. Nefi 
18:24).

Naši su proroci također svjedočili 
o svjetlu Kristovom. Predsjednik 
Henry B. Eyring, prvi savjetnik u 
Prvom predsjedništvu, rekao je: 
»Svaki put kad odlučite pokušati 
živjeti više poput Spasitelja, vaše će 
svjedočanstvo biti osnaženo. S vre
menom ćete osobno spoznati da je 
on svjetlo svijeta… Vi ćete drugima 
odražavati svjetlo Kristovo u svom 
životu.« 1

Starješina Quentin L. Cook iz 
Zbora dvanestorice apostola govo
rio je o nama kao o svjetlosti svijeta: 

Božansko poslanje Isusa Krista: 
Svjetlo svijeta
Uz molitvu proučite ovaj materijal i tražite spoznaju što iznijeti drugima. Kako će 
razumijevanje života i poslanja Spasitelja povećati vašu vjeru u njega i blagosloviti 
one o kojima brinete preko kućnog posjetiteljstva? Za više informacija posjetite: 
reliefsociety.lds.org.

»Trebamo zaštiti naše obitelji i biti 
na prvoj liniji zajedno sa svim lju
dima dobre volje radeći sve što mo
žemo kako bismo sačuvali svjetlost, 
nadu i moral u našim zajednicama.« 2

Iz Svetih pisama
Ivan 8:12; Nauk i savezi 50:24; 115:5

Iz naše povijesti

Svetice posljednjih dana nastav
ljaju uzdizati svoje svjetlo.
Na 80. katu nebodera u Hong 

Kongu u Kini, jedna sestra samica 
s tjelesnim invaliditetom – jedina 
svetica posljednjih dana u svojoj 
obitelji – stvorila je dom koji je bio 
utočište gdje su ona i posjetitelji 
mogli osjetiti utjecaj Duha. Uvijek je 
blizu sebe držala svoja Sveta pisma, 
priručnike Potpornog društva i svoju 
Crkvenu pjesmaricu. Otputovala je 
u hram kako bi izvršila uredbe za 
svoje pretke. 3

U Brazilu je pravedna majka 
odgojila svoju djecu u svjetlu 
evanđelja. Pjesme Male škole 

ispunjavale su ozračje u njezi
nom domu od crvene cigle, a 
slike hramova, Božjih proroka 
i Spasitelja iz časopisa Liahona 
prekrivale su zidove. Ona i njezin 
suprug podnijeli su osobnu žrtvu 
kako bi bili zapečaćeni u hramu i 
kako bi njihova djeca bila rođena 
u savezu. Njezina stalna molitva 
bila je da joj Gospodin pomogne 
odgojiti djecu u svjetlu, istini i 
snazi evanđelja. 4
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Što mogu učiniti? 
1. Porazgovarajte o tome što 
danas znači biti svjetlo svijetu.

2. Razmislite o tome kako će 
vam slijeđenje svjetla Kristovog 
pomoći izdržati iskušenja.




