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Služba a věčný život

Spasitel je naším příkladem nesobecké služby. 
Jeho dokonalý život byl zasvěcen službě Nebes-
kému Otci a všem Otcovým dětem. Společným 

záměrem Otce a Syna je dát nám všem dar nesmrtel-
nosti a požehnání věčného života. (Viz Mojžíš 1:39.)

Abychom byli hodni věčného života, musíme být 
proměněni skrze Usmíření Ježíše Krista – být znovuzro-
zeni a očištěni od hříchu. Malé děti, kterým je méně než 
8 let, jsou nicméně bez hříchu a jsou vykoupeny skrze 
Usmíření. (Viz Mosiáš 3:16, 21; Moroni 8:10–12.)

Pro každého z nás, kdo dosáhne věku zodpověd-
nosti, je připraven nádherný plán, který nám umožňuje 
očistit se od hříchu a připravit se na věčný život. Tato 
příprava začíná křtem kněžskou pravomocí a přijetím 
Ducha Svatého. Pak musíme vždy pamatovat na Spasi-
tele a dodržovat přikázání, která nám dal.

Král Beniamin vyprávěl svému lidu v Knize Mormo-
nově o radosti, která přichází z pocitu odpuštění hříchů 
skrze Usmíření Ježíše Krista. Potom je král Beniamin 
učil, že aby si odpuštění hříchů udrželi, musí učit své 
děti, aby si navzájem sloužily, a musí být tak štědří, jak 
jen mohou, aby mohli uspokojovat časné i duchovní 
potřeby lidí kolem sebe. (Viz Mosiáš 4:11–16.)

Také učil: „A vizte, říkám vám tyto věci, abyste se 
mohli naučiti moudrosti; abyste se naučili, že když jste 
ve službě bližních svých, jste pouze ve službě svého 
Boha.“ (Mosiáš 2:17.)

Ježíš učil své evangelium a konal dobré skutky. (Viz 
Skutkové 10:38.) Uzdravoval nemocné. Křísil mrtvé. 
Svou mocí nasytil tisíce lidí, když byli hladoví a bez 
jídla. (Viz Matouš 14:14–21; Jan 6:2–13.) Po svém Vzkří-
šení dal jídlo několika svým apoštolům, když přišli ke 
břehu Galilejského jezera. (Viz Jan 21:12–13.) V Ameri-
kách uzdravoval nemocné a žehnal dětem, jednomu po 
druhém. (Viz 3. Nefi17:7–9, 21.)

Apoštol Jakub nás učil o tom, jak naše touha sloužit 
druhým pramení z vděčnosti Pánu za to, co pro nás 
učinil:

„Ale kdož by se vzhlédl v dokonalý zákon svobody, a 
zůstával by v něm, ten nejsa posluchač zapomínatelný, 
ale činitel skutku, blahoslavený bude v skutku svém. …

Náboženství čisté a nepoškvrněné před Bohem a 
Otcem totoť jest: Navštěvovati sirotky a vdovy v ssouže-
ních jejich, a ostříhati sebe nepoškvrněného od světa.“ 
( Jakub 1:25, 27.)

Jedním z ujištění o tom, že jste očišťováni, je rostoucí 
touha sloužit druhým ve jménu Spasitele. Domácí a 
navštěvující učení se stává spíše radostí než povinností. 
Zjišťujete, že se častěji účastníte dobrovolnické práce 
v místní škole nebo se staráte o chudé v obci. I když 
možná máte málo peněz, jež byste mohli dát těm, kteří 
mají méně než vy, přejete si mít více, abyste mohli dávat 
více. (Viz Mosiáš 4:24.) Zjišťujete, že chcete více sloužit 
svým dětem a ukazovat jim, jak mohou sloužit druhým.
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Jak se vaše povaha mění, pociťujete touhu poskyto-
vat více služby bez jakéhokoli veřejného uznání. Znám 
učedníky Spasitele, kteří darují velké částky peněz a 
slouží s takovým odhodláním, že nikdo kromě Boha a 
jejich dětí o tom neví. Bůh uznává jejich službu tím, že 
jim v tomto životě žehná a požehná jim i ve věčném 
životě, který přijde. (Viz Matouš 6:1–4; 3. Nefi 13:1–4.)

Zatímco dodržujete přikázání sloužit druhým, poci-
ťujete změnu ve svých pyšných pocitech. (Viz Matouš 
22:39.) Spasitel napomenul své apoštoly, když se svářili 
o to, kdo z nich je největší. Řekl:

„Ani se nazývejte vůdcové; nebo jeden jest vůdce váš, 
Kristus.

Ale kdo z vás největší jest, buď služebníkem vaším.“ 
(Matouš 23:10–11.)

Spasitel nás učí, jak se můžeme naučit sloužit dru-
hým. On sloužil dokonale, a my se musíme naučit slou-
žit tak, jako se to naučil On – řádku za řádkou. (Viz NaS 
93:12–13.) Skrze službu, kterou poskytujeme, se mů-
žeme stát více takovými, jako je On. Budeme se modlit 
z celé síly srdce, abychom měli rádi své nepřátele tak, 
jako je má rád On. (Viz Matouš 5:43–44; Moroni 7:48.) 
A pak budeme nakonec hodni věčného života s Ním a 
s naším Nebeským Otcem.

Slibuji, že když budeme následovat učení a příklad 
Spasitele, můžeme se naučit sloužit ještě dokonaleji.

NÁMĚTY PRO VÝUKU Z TOHOTO POSELSTVÍ

Starší M. Russell Ballard z Kvora Dvanácti apoštolů 
nás povzbudil, abychom se modlili za příležitosti ke 
službě: „Každý den ve své ranní modlitbě požádejte 
Nebeského Otce o vedení, abyste rozpoznali příleži-
tost posloužit ten den jednomu z Jeho drahocenných 
dětí. Poté … v průběhu celého dne … hledejte někoho, 
komu byste mohli pomoci.“ („Buďte horlivě zaměst-
náni“, Liahona, listopad 2012, 31.) Zvažte možnost 
vyzvat ty, které učíte, aby si stanovili cíl, že se budou 
každé ráno modlit o příležitosti ke službě a během dne 
je budou vyhledávat.

MLÁDEŽ
Odpověď na její modlitbu
Siphilie Khumaloová

Jednou večer mě navštívila přítelkyně, která je jiného 
vyznání. Většinou studuji písma sama a i ten večer 

jsem si je připravila, abych mohla studovat. Měla jsem 
pocit, že ji mám pozvat, aby se ke mně při studiu písem 
připojila, ale bála jsem se a začala jsem místo toho stu-
dovat sama. Věděla jsem, že jsem ignorovala nabádání 
Ducha. Po několika minutách jsem se jí opatrně zeptala: 
„Nechtěla bys studovat písma se mnou?“ Má přítelkyně 
bez váhání odpověděla: „Ano.“

Pak jsme si společně četly v Knize Mormonově. Polo-
žila mi několik otázek a já jsem pociťovala, jak mě vede 
Duch, když jsem jí odpovídala. Vydala jsem svědectví o 
pravdivosti Knihy Mormonovy. Poté, co jsem to udě-
lala, mi přítelkyně řekla: „Celý den pláču a mám strach. 
Zrovna jsem se modlila a prosila Boha o pomoc, když 
vtom jsi mi navrhla, abych četla písma s tebou. Teď se 
cítím mnohem lépe. Děkuju.“

Pán mě použil jako nástroj, abych se stala odpovědí 
na modlitbu a posloužila jednomu z Jeho potřebných 
dětí. Vím, že nabádání jsou božské pokyny od mou-
drého a vznešeného Otce. Když odložíme veškeré 
obavy, umožníme Mu projevit Jeho moc skrze naši 
poslušnost.
Autorka žije v Gautengu v Jihoafrické republice.

DĚTI
Vyhledávejte příležitosti ke službě

Můžete se rozhodnout, že budete následovat Ježíše 
a sloužit druhým. Nakreslete obrázek sebe, jak 

pomáháte členovi rodiny nebo kamarádovi, a vystavte 
si ho někde, kde vám bude každý den připomínat, že 
máte být laskaví.
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Víra, rodina, služba

Toto je další poselství navštěvujících 
učitelek ze série, která se věnuje různým 
hlediskům Spasitelova poslání.

Když lépe porozumíme tomu, že 
Ježíš Kristus je Světlem světa, 

posílíme tím svou víru v Něho a sta-
neme se světlem pro druhé. Kristus 
svědčil o své roli jakožto „[pravého 
světla], kteréž osvěcuje každého 
člověka přicházejícího na svět“, a 
žádá nás, abychom „[vyzdvihli Jeho] 
světlo …, aby mohlo svítiti světu“. 
(NaS 93:2; 3. Nefi 18:24.)

Také naši proroci svědčí o Světle 
Kristově. President Henry B. Eyring, 
první rádce v Prvním předsednic-
tvu, řekl: „Vždy, když se rozhodnete 
snažit se žít více tak, jak žil Spasitel, 
bude vaše svědectví posíleno. Ča-
sem samy pro sebe poznáte, že On 
je Světlem světa. … Budete druhým 
odrážet Světlo Kristovo ve svém 
životě.“ 1

Starší Quentin L. Cook z Kvora 
Dvanácti apoštolů řekl o tom, jak 
máme být světlem světu, toto: „Je 
třeba, abychom chránili svou rodinu 

Božské poslání Ježíše Krista –  
Světlo světa
S modlitbou si prostudujte tento materiál a snažte se poznat, jak ho předat těm, které 
učíte. Jak porozumění Spasitelovu životu a Jeho poslání prohloubí vaši víru v Něho a 
požehná těm, nad kterými prostřednictvím navštěvujícího učení bdíte? Další informace 
najdete na stránkách reliefsociety.lds.org.

a abychom stáli v první linii se 
všemi lidmi dobré vůle a dělali vše, 
co můžeme, abychom ve společ-
nosti udržovali světlo, naději a 
morálku.“ 2

Z písem
Jan 8:12;  

Nauka a smlouvy 50:24; 115:5

Z naší historie

Ženy Svatých posledních dnů 
neustále vyzdvihují své světlo.

V 80. patře věžáku v čínském 
Hongkongu vytvořila jedna han-
dicapovaná sestra – jediná Svatá 
posledních dnů ve své rodině – do-
mov, který byl pro ni i pro její hosty 
útočištěm, kde mohli pociťovat vliv 
Ducha. Vždy měla nablízku písma, 
příručky Pomocného sdružení a 
zpěvník. Jezdila do chrámu, kde 
vykonávala chrámové obřady za své 
předky.3

Jedna spravedlivá matka v Brazílii 
vychovávala své děti ve světle evan-
gelia. Atmosféru jejího cihlového 

domu dokreslovaly písně Primá-
rek a na zdech visely obrázky 
chrámů, proroků Božích a Spasi-
tele vystřižené z Liahony. S man-
želem přinesli oběti, aby mohli 
být zpečetěni v chrámu, aby se 
tak jejich děti mohly narodit ve 
smlouvě. Neustále se modlila o 
to, aby jí Pán pomáhal vychovávat 
její děti ve světle, pravdě a síle 
evangelia.4
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Co mohu dělat?
1. Diskutujte o tom, co to zna-
mená být světlem světu v dneš-
ním světě.

2. Přemítejte o tom, jak vám ná-
sledování světla Kristova pomáhá 
překonávat zkoušky.


