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Służba i życie wieczne

Zbawiciel stanowi dla nas przykład bezinteresow
nej służby. Jego idealne życie było poświęcone 
służbie Ojcu Niebieskiemu i wszystkim Bożym 

dzieciom. Wspólnym celem Ojca i Syna jest udzielenie 
każdemu z nas daru nieśmiertelności i błogosławień
stwa życia wiecznego (zob. Mojżesz 1:39).

Aby otrzymać życie wieczne, musimy doznać prze
miany poprzez Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa — 
narodzić się na nowo i zostać oczyszczeni z grzechu. 
Jednakże małe dzieci, poniżej 8. roku życia, są bez grze
chu i są odkupione poprzez Zadośćuczynienie (zob. 
Mosjasz 3:16, 21; Moroni 8:10–12).

Dla każdego z nas, kto osiągnął wiek odpowie
dzialności, został przygotowany wspaniały plan, dzięki 
któremu możemy zostać oczyszczeni z grzechu i przy
gotować się na życie wieczne. Ten proces przygoto
wawczy rozpoczyna się z chwilą chrztu, dokonanego z 
upoważnienia kapłańskiego i z chwilą przyjęcia Ducha 
Świętego. Od tego momentu musimy zawsze pamiętać 
o Zbawicielu i przestrzegać przykazań, które nam dał.

W Księdze Mormona król Beniamin przemawiał do 
swojego ludu na temat radości związanej z odpuszcze
niem grzechów, które następuje poprzez Zadośćuczy
nienie Jezusa Chrystusa. Następnie nauczał ludzi, że 
aby ich grzechy pozostały im na zawsze odpuszczone, 
mają uczyć swoje dzieci wzajemnej służby oraz mają 
być hojni, starając się zaspokoić potrzeby, zarówno 

doczesne, jak i duchowe, tych, którzy są wokół nich. 
(Zob. Mosjasz 4:11–16).

Król Beniamin także nauczał: „I mówię wam to, 
abyście nabywali mądrości, abyście wiedzieli, że gdy 
służycie bliźnim, służycie swemu Bogu” (Mosjasz 2:17).

Jezus nauczał Swojej ewangelii i czynił dobro (zob. 
Dzieje Apostolskie 10:38). Uzdrawiał chorych. Wskrze
szał umarłych. Dzięki Swojej mocy nakarmił tysiące 
ludzi, którzy byli głodni i nie mieli co jeść (zob. Ew. 
Mateusza 14:14–21; Ew. Jana 6:2–13). Po Swoim Zmar
twychwstaniu nakarmił kilku Swoich Apostołów, którzy 
dotarli do brzegu Morza Galilejskiego (zob. Ew. Jana 
21:12–13). Przebywając na kontynencie amerykańskim, 
uzdrawiał chorych i błogosławił dzieci — jedno po dru
gim (zob. 3 Nefi 17:7–9, 21).

Apostoł Jakub nauczał nas o tym, że nasze pragnie
nie, aby służyć innym, ma swoje źródło we wdzięczno
ści, którą odczuwamy wobec Pana za to, czego dla nas 
dokonał:

„Ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności i 
trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, 
lecz wykonawcą; ten będzie błogosławiony w swoim 
działaniu. […]

Czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i 
Ojcem jest to: nieść pomoc sierotom i wdowom w ich 
niedoli i zachowywać siebie niesplamionym przez 
świat” (List Jakuba 1:25, 27).
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Jedną z rzeczy, która świadczy o doświadczanym 
przez nas procesie oczyszczenia, jest wzrastające prag
nienie, aby służyć innym tak, jakby to czynił Zbawi
ciel. Wtedy nauczanie domowe i odwiedziny domowe 
stają się źródłem radości, a nie obowiązkiem. Ochoczo 
pomagamy w lokalnej szkole lub troszczymy się o 
biednych z naszej okolicy. Mimo że nie mamy wystar
czająco dużo pieniędzy, aby pomóc tym, którzy mają 
mniej, chcielibyśmy mieć więcej, aby móc to zrobić 
(zob. Mosjasz 4:24). Chętnie służymy swoim dzieciom i 
pokazujemy im, jak mogą służyć innym.

Wraz ze zmianą waszego charakteru odczujecie prag
nienie bezinteresownej służby. Znam uczniów Zbawi
ciela, którzy błogosławili innych wspaniałymi darami 
pieniężnymi i służbą i robili to w taki sposób, by wie
dzieli o tym tylko Bóg i ich dzieci. Bóg uznał ich służbę 
i pobłogosławił ich zarówno w tym życiu, jak i będzie 
im błogosławił w życiu wiecznym, które nadejdzie (zob. 
Ew. Mateusza 6:1–4; 3 Nefi 13:1–4).

Poprzez przestrzeganie przykazania, aby służyć bliź
nim (zob. Ew. Mateusza 22:39), zmianie ulegnie wasza 
duma. Zbawiciel poprawił Swoich Apostołów, kiedy 
spierali się na temat tego, kto z nich jest największy. 
Powiedział:

„Ani nie pozwalajcie się nazywać przewodnikami, 
gdyż jeden jest przewodnik wasz, Chrystus.

Kto zaś jest największy pośród was, niech będzie 
sługą waszym” (Ew. Mateusza 23:10–11).

Zbawiciel naucza nas, w jaki sposób możemy służyć 
bliźnim. Jego służba była doskonała, a my musimy  
nauczyć się służyć w taki sposób, w jaki On się jej 
nauczył — idąc od łaski do łaski (zob. NiP 93:12–13). 
Poprzez służbę możemy się do Niego upodabniać. Bę
dziemy modlić się z całego serca, aby miłować naszych 
wrogów tak, jak On ich miłuje (zob. Ew. Mateusza 
5:43–44; Moroni 7:48). Wtedy będziemy przygotowani 
na życie wieczne w obecności Jego i naszego Ojca 
Niebieskiego.

Obiecuję wam, że nasza służba może być dosko
nalsza, jeśli będziemy naśladować przykład i nauki 
Zbawiciela.

NAUCZANIE NA PODSTAWIE TEGO PRZESŁANIA

Starszy M. Russel Ballard z Kworum Dwunastu Apo-
stołów zachęcił nas, abyśmy modlili się o sposobność 
do służby: „Codziennie w porannej modlitwie popro-
ście Ojca Niebieskiego, aby pokierował wami i pomógł 
rozpoznać możliwość służby dla jednego z Jego cennych 
dzieci. Następnie, kontynuując swój dzień […] poszu-
kajcie kogoś, komu możecie pomóc” („Bądźcie gorliwie 
zaangażowani w sprawę”, Ensign lub Liahona, listopad 
2012, str. 31). Możecie zachęcić osoby, które nauczacie, 
aby wyznaczyły sobie cel, by modlić się każdego po-
ranka o sposobność do służby, a następnie by wypatry-
wały jej w ciągu dnia.

MŁODZIEŻ
Odpowiedź na jej modlitwy
Siphilile Khumalo

Pewnego wieczoru złożyła mi wizytę znajoma in-
nego wyznania. Zazwyczaj studiuję pisma święte 

na osobności, dlatego wyjęłam je do czytania tamtego 
wieczora. Poczułam natchnienie, aby zaprosić ją do 
wspólnego studiowania, ale ze strachu zaczęłam czytać 
sama. Wiedziałam, że zignorowałam podszept Ducha. 
Po kilku minutach ostrożnie zapytałam ją: „Czy chciała-
byś studiować ze mną pisma święte?”. Moja koleżanka 
bez zastanowienia odpowiedziała: „Tak”.

Zaczęłyśmy czytać Księgę Mormona. Zadała mi kilka 
pytań i czułam, że Duch podpowiadał mi odpowiedzi, 
których udzielałam. Złożyłam swoje świadectwo o praw-
dziwości tej księgi. Kiedy to zrobiłam, ona powiedziała: 
„Cały dzień płakałam i bałam się czegoś. Modliłam się 
do Boga o pomoc, a ty poprosiłaś mnie, abym studio-
wała z tobą pisma święte. Czuję się teraz znacznie 
lepiej. Dziękuję”.

Pan wykorzystał mnie jak instrument w Swoich 
rękach do udzielenia odpowiedzi i służby jednemu z 
Jego dzieci, które było w potrzebie. Wiem, że duchowe 
podszepty stanowią boskie wskazówki od naszego 
mądrego, pełnego chwały Ojca. Kiedy odsuwamy nasz 
strach, pozwalamy, aby Pan okazał Swoją moc poprzez 
nasze posłuszeństwo.
Autorka mieszka w Gauteng, w RPA.
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DZIECI
Szukajcie sposobności do służby

Możecie wybrać podążanie za Jezusem Chrystusem 
i służbę bliźnim. Narysujcie obrazek przedstawia-

jący, jak służycie swojej rodzinie lub koledze i zawieście 
go w widocznym miejscu, aby przypominał wam o byciu 
uprzejmym każdego dnia.
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Wiara, Rodzina, Służba

Jest to część z serii Przesłań dla odwiedzin 
domowych, które poruszać będą różne 
aspekty misji Zbawiciela.

Kiedy zrozumiemy, że Jezus 
Chrystus jest Światłością Świata, 

nasza wiara w Niego wzrośnie i sta-
niemy się światłem dla naszych bliź-
nich. Chrystus świadczył o Swojej 
roli, mówiąc: „I żem jest prawdzi-
wym światłem, co oświeca każdego 
[zarówno mężczyznę, jak i kobietę], 
co przychodzi na świat” (NiP 93:2) 
i przykazał nam: „Trzymajcie więc 
wysoko [Moje] światło, aby świeciło 
światu” (3 Nefi 18:24).

Nasi prorocy także świadczyli 
o świetle Chrystusa. Prezydent 
Henry B. Eyring, Pierwszy Doradca 
w Radzie Prezydenta Kościoła, po-
wiedział: „Za każdym razem, kiedy 
podejmiecie decyzję, by wasze ży-
cie było bardziej podobne do życia 
Zbawiciela, wasze świadectwo się 
wzmocni. Z czasem same będzie-
cie wiedzieć, że On jest światłością 
świata. […] Dla innych wasze życie 
będzie odzwierciedleniem światła 
Chrystusa” 1.

Starszy Quentin L. Cook z Kwo-
rum Dwunastu Apostołów prze-
mawiał na temat naszej roli jako 

Boska misja Jezusa Chrystusa: 
Światłość świata
Przestudiujcie z modlitwą to przesłanie i zastanówcie się nad fragmentem, którym 
chcecie się podzielić. W jaki sposób zrozumienie życia i misji Zbawiciela przyczyni 
się do wzrostu waszej wiary w Niego i pobłogosławi osoby, nad którymi macie pieczę 
poprzez odwiedziny domowe? Aby uzyskać więcej informacji, odwiedźcie stronę 
reliefsociety.lds.org.

światła dla świata: „Musimy chronić 
nasze rodziny i wystąpić w pierw-
szej linii ramię w ramię ze wszyst-
kimi ludźmi dobrej woli, by na 
całym świecie czynić wszystko dla 
ochrony światła, nadziei i moralno-
ści w naszych społeczeństwach” 2.

Z pism świętych
Ew. Jana 8:12; Nauki i  
Przymierza 50:24; 115:5

Z naszej historii

Współczesne Święte w Dniach 
Ostatnich trzymają wysoko 

swoje światło.
Na 80. piętrze wieżowca w 

Hong Kongu, w Chinach, niepełno-
sprawna niezamężna siostra — je-
dyna Święta w Dniach Ostatnich w 
swojej rodzinie — stworzyła dom–
przystań, gdzie zarówno ona, jak i 
goście, mogli czuć wpływ Ducha. W 
widocznym miejscu trzymała swoje 
pisma święte, podręczniki Stowarzy-
szenia Pomocy i śpiewnik. Podró-
żowała do świątyni, aby wykonać 
obrzędy za swoim przodków 3.

W Brazylii pewna prawa matka 
wychowywała swoje dzieci w 
świetle ewangelii. Piosenki z 

Organizacji Podstawowej wypeł-
niały jej dom z czerwonej cegły, 
a na ścianach wisiały ilustracje z 
Liahony przedstawiające świąty-
nie, proroków Boga i Zbawiciela. 
Ona i jej mąż wiele poświęcili, 
by zostać zapieczętowani w 
świątyni, dzięki czemu ich dzieci 
mogły urodzić się w przymie-
rzu. Nieustannie modliła się, 
aby Pan pomógł jej wychować 
dzieci w świetle, prawdzie i mocy 
ewangelii 4.
PRZYPISY
1. Henry B. Eyring, „Żywe świadectwo”,  

Ensign lub Liahona, maj 2011, str. 128.
2. Quentin L. Cook, „Niech stanie się świa-

tłość!”, Ensign lub Liahona, maj 2010,  
str. 30.

3. Zob. Daughters in My Kingdom: The 
History and Work of Relief Society (2011), 
str. 163–164.

4. Zob. Daughters in My Kingdom, str. 164.

Co mogę zrobić?
1. Przedyskutujcie, co to znaczy 
być światłem dla świata w dzisiej-
szych czasach.

2. Zastanówcie się nad tym, w 
jaki sposób podążanie za świa-
tłem Chrystusa może pomóc 
wam przetrwać próby.


