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A szolgálat és az  
örök élet

A Szabadító példát állított előttünk az önzetlen 
szolgálatban. Tökéletes életét a Mennyei Atya 
és Atyja minden gyermeke szolgálatának szen-

telte. Az Atya és a Fiú közös célja, hogy mindannyiunk-
nak megadják a halhatatlanság ajándékát és az örök élet 
áldását (lásd Mózes 1:39).

Az örök élet elnyeréséhez meg kell változnunk Jézus 
Krisztus engesztelése által – újjá kell születnünk és meg 
kell tisztulnunk a bűntől. A nyolc év alatti gyermekek 
azonban bűn nélküliek, és megváltásban részesülnek az 
engesztelésen keresztül (lásd Móziás 3:16, 21; Moróni 
8:10–12).

Mindannyiunk számára, akik elérik a felelősségre 
vonhatóság korát, csodálatos terv áll rendelkezésre, 
melynek követése által megtisztulhatunk a bűntől és 
felkészülhetünk az örök életre. E felkészülés a papsági 
hatalom általi keresztelkedéssel, valamint a Szentlélek 
befogadásával kezdődik. Ezután mindig emlékeznünk 
kell a Szabadítóra, és be kell tartanunk a Tőle kapott 
parancsolatokat.

A Mormon könyvében Benjámin király mesélt népé-
nek az örömről, mely abból fakad, hogy Jézus Krisztus 
engesztelése által bocsánatot nyerünk a bűnünkre. Ezu-
tán azt tanította nekik, hogy a bűneiktől való megtisztu-
lás megtartásához meg kell tanítaniuk gyermekeiknek, 

hogy szolgálják egymást, és nagylelkűnek kell lenniük a 
körülöttük lévők fizikai és lelki szükségleteinek kielégí-
tésében. (Lásd Móziás 4:11–16.)

Továbbá a következőket tanította nekik: „És íme, 
azért mondom el nektek ezeket a dolgokat, hogy böl-
csességet tanulhassatok; hogy megtanulhassátok, hogy 
amikor embertársaitok szolgálatában vagytok, akkor is 
csak Istenetek szolgálatában vagytok” (Móziás 2:17).

Jézus mindenfelé tanította az evangéliumát és jó 
cselekedeteket vitt véghez (lásd Apostolok cselekedetei 
10:38). Meggyógyította a betegeket. Feltámasztotta a 
halottakat. Hatalmával ezreket vendégelt meg, amikor 
éhesek voltak és nem volt élelmük (lásd Máté 14:14–21; 
János 6:2–13). Feltámadása után számos apostolának 
adott ételt, amikor kikötöttek a Galileai-tenger partján 
(lásd János 21:12–13). Az amerikai földrészen meggyó-
gyította a betegeket és egyenként megáldotta a gyerme-
keket (lásd 3 Nefi 17:7–9, 21).

Jakab apostol arról tanított minket, hogy a mások 
szolgálatára irányuló vágyunk az iránti hálánkból fakad, 
amit az Úr értünk tett:

„De a ki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe 
és megmarad a mellett, az nem feledékeny hallgató, 
sőt cselekedet követője lévén, az boldog lesz az ő 
cselekedetében. […]
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Tiszta és szeplő nélkül való istentisztelet az Isten és 
az Atya előtt ez: meglátogatni az árvákat és özvegyeket 
az ő nyomorúságukban, és szeplő nélkül megtartani 
magát e világtól” ( Jakab 1:25, 27).

A megtisztulás egyik ismertetőjegye azon megnöve-
kedett vágyad, hogy szolgálj másokat a Szabadítóért. A 
házitanítás és a látogatótanítás többé már nem felada-
tot, hanem örömöt jelent. Azon kapod magad, hogy 
egyre gyakrabban jelentkezel önkéntes munkára a helyi 
iskolában, vagy segítesz gondoskodni a szegényekről a 
közösségedben. Még ha kevés anyagi segítséget tudsz 
is nyújtani azoknak, akik kevésbé szerencsések, azt 
kívánod, bárcsak többet tudnál adni (lásd Móziás 4:24). 
Buzgón vágysz arra, hogy szolgáld a gyermekeidet, és 
megmutasd nekik, hogyan szolgáljanak másokat.

Miközben megváltozik a természeted, azt kívánod, 
bárcsak több szolgálatot tudnál nyújtani észrevétle-
nül. Ismerem a Szabadító néhány tanítványát, akik 
hatalmas anyagi és szolgálatbeli ajándékokat adtak 
másoknak azzal az eltökéltséggel, hogy csak Isten és a 
gyermekeik tudjanak róla. Isten elismerte a szolgálatu-
kat, és megáldotta őket ebben az életben, és meg fogja 
áldani őket az elkövetkezendő örök életben is (lásd 
Máté 6:1–4; 3 Nefi 13:1–4).

Miközben betartottad a mások szolgálatára szólító 
parancsolatot (lásd Máté 22:39), változást tapasztaltál 
a benned lévő büszkeség érzésében. A Szabadító így 
igazította helyre apostolait, amikor arról vitatkoztak, ki 
lesz a legnagyobb közöttük:

„Doktoroknak se hivassátok magatokat, mert egy a ti 
Doktorotok, a Krisztus.

Hanem a ki nagyobb közöttetek, legyen a ti szolgá-
tok” (Máté 23:10–11).

A Szabadító megtanítja nekünk, hogyan szolgáljunk 
másokat. Ő tökéletesen szolgált, ezért nekünk is úgy 
kell megtanulni szolgálni, ahogyan Ő tette – sorról sorra 
(lásd T&Sz 93:12–13). Az általunk nyújtott szolgálaton 
keresztül egyre inkább olyanná válunk, mint Ő. Szívünk 
teljes erejével azért imádkozunk majd, hogy úgy sze-
ressük az ellenségeinket, ahogyan Ő szereti őket (lásd 
Máté 5:43–44; Moróni 7:48). Végül pedig érdemessé 
válunk az örök életre Ővele és Mennyei Atyánkkal.

Megígérem, hogy a Szabadító tanításait és pél-
dáját követve egyre tökéletesebbé válhatunk a 
szolgálatunkban.

TANÍTÁS EBBŐL AZ ÜZENETBŐL

M. Russell Ballard elder, a Tizenkét Apostol Kvóru-
mának tagja arra buzdított minket, hogy imádkozzunk 
szolgálati lehetőségekért: „Minden új nap reggelén az 
imátokban kérjétek meg Mennyei Atyánkat, hogy se-
gítsen nektek felismerni egy olyan lehetőséget, amikor 
szolgálhatjátok az Ő drága gyermekeinek valamelyikét. 
Azután pedig napközben… keressetek valakit, akinek 
segíthettek” (Buzgón munkálkodjunk! Liahóna, 2012. 
nov. 31.). Felkérheted az általad tanítottakat, hogy 
tűzzék ki célul, hogy minden reggel szolgálati lehető-
ségekért imádkoznak, majd pedig a nap során keressék 
ezeket a lehetőségeket.

FIATALOKNAK
Válasz az imájára
Írta: Siphilile Khumalo

Egyik este meglátogatott egy barátom, akinek más 
a vallása. Rendszerint egyedül szoktam tanulmá-

nyozni a szentírásaimat, és aznap este is elővettem 
őket. Sugalmazást kaptam, hogy meghívjam, tartson 
velem a szentírás-tanulmányozásban, de nem volt 
hozzá bátorságom, ezért egyedül kezdtem el tanulni. 
Tudtam, hogy figyelmen kívül hagytam a Lélek sugal-
mazását. Néhány perc múlva óvatosan megkérdeztem: 
„Szeretnéd tanulmányozni velem a szentírásokat?” A 
barátom gondolkodás nélkül rávágta, hogy „igen!”,s 
így elkezdtük együtt olvasni a Mormon könyvét. Feltett 
néhány kérdést, én pedig éreztem, hogy a Lélek irányít 
a megválaszolásukban. Bizonyságomat tettem a Mor-
mon könyve igaz voltáról, mire a barátom ezt mondta: 
„Egész nap sírtam és féltem. Éppen Istenhez imádkoz-
tam segítségért, amikor megkértél, hogy olvassam veled 
a szentírásokat. Most már sokkal jobban érzem magam. 
Köszönöm!”

Az Úr eszközként használt arra, hogy megválaszoljon 
egy imát és szolgálja egy szükséget látó gyermekét. 
Tudom, hogy a sugalmazások isteni útmutatások egy 
bölcs, dicsőséges Atyától. Amikor félretesszük a félelme-
inket, lehetőséget adunk Istennek, hogy kinyilvánítsa 
erejét az engedelmességünkön keresztül.
A szerző a dél-afrikai Gautengben él.
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GYERMEKEKNEK
Keressetek lehetőségeket a 
szolgálatra!

Választhatjátok azt, hogy Jézus Krisztust követitek 
és szolgáltok másokat. Készíts egy rajzot önmagad-

ról, amint egy családtagodat vagy barátodat szolgálod, 
és tedd olyan helyre, ahol mindig emlékeztethet, hogy 
mindennap legyél kedves.
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Hit, család, segítségnyújtás

Ez az üzenet annak a 
látogatótanítóiüzenet-sorozatnak a 
része, amely a Szabadító küldetésének 
különböző aspektusait mutatja be.

Amint megértjük, hogy Jézus 
Krisztus a Világ Világossága, 

növekedni fog az Őbelé vetett 
hitünk, és mi is világossággá válunk 
mások számára. Krisztus úgy utalt a 
szerepére mint „az igaz világosság, 
amely minden embert megvilágo
sít, aki a világra jön” (T&Sz 93:2), 
és arra kért minket, hogy „tart[suk] 
fel… [az Ő ] világosság[át], hogy 
világítson a világnak” (3 Nefi 18:24).

A prófétáink is bizonyságot tettek 
Krisztus Világosságáról. Henry B. 
Eyring elnök, aki első tanácsos az 
Első Elnökségben, ezt mondta: 
„Minden egyes alkalommal, amikor 
megpróbáltok még jobban a Szaba
dítóhoz hasonló életet élni, meg
erősödik a bizonyságotok. Idővel 
megtudjátok saját magatok számára, 
hogy Ő a Világ Világossága. […] 
Krisztus életetekben fénylő világos
ságát fogjátok másoknak tükrözni.” 1

Quentin L. Cook elder, a Tizen
két Apostol Kvórumának tagja, ezt 
mondta arról, hogy legyünk világos
ság a világnak: „Meg kell védenünk 

Jézus Krisztus isteni küldetése:  
A Világ Világossága
Imádságos lélekkel tanulmányozd ezt az anyagot, hogy tudd, mit ossz meg belőle. 
Hogyan fogja a Szabadító életének és küldetésének megértése növelni az Őbelé vetett 
hitedet, és megáldani azokat, akik felett őrködsz a látogatótanítás által? További 
információkért látogass el a reliefsociety.lds.org oldalra!

a családjainkat, és a jó szándékú 
emberekkel együtt élen kell járnunk 
mindazon dolgokban, amiket meg
tehetünk azért, hogy közösségeink
ben megőrizzük a világosságot, a 
reményt és az erkölcsöt.” 2

A szentírásokból
János 8:12; Tan és a szövetségek 
50:24; 115:5

Történelmünkből
Korunk utolsó napi szent női 

továbbra is feltartják világosságukat.
Egy hongkongi felhőkarcoló 

80. emeletén egy mozgássérült 
egyedülálló nőtestvér – aki egye
düli utolsó napi szent a családjá
ban – olyan menedékké varázsolta 
az otthonát, ahol ő és látogatói is 
érezhették a Lélek hatását. Mindig a 
keze ügyében tartotta a szentírásait, 
a segítőegyleti kézikönyveit és a 
himnuszoskönyvét. A templomba is 
elutazott, hogy szertartásokat végez
zen az őseiért.3

Brazíliában egy igazlelkű édes
anya az evangélium világosságában 
nevelte gyermekeit. Elemis énekek 
töltötték be vöröstéglás otthonukat, 
melynek falait Liahónából kivágott 

képek borították templomokról, 
Isten prófétáiról és a Szabadítóról. 
A férjével áldozatot hoztak azért, 
hogy összepecsételhessék őket 
a templomban, s így a gyerme
keik a szövetségen belül szület
hessenek. Folyamatosan azért 
imádkozott, hogy az Úr segítsen 
világosságban, igazságban és az 
evangélium erejében felnevelni a 
gyermekeit.4
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Mit tehetek?
1. Beszéljétek meg, mit jelent 
ma világosságnak lenni a világ 
számára.

2. Gondolkodj el azon, hogy 
Krisztus világosságának köve-
tése miként segít kitartanod a 
megpróbáltatásokban.


