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Služba a večný život

Spasiteľ je pre nás príkladom nesebeckej služby. 
Jeho dokonalý život bol zasvätený službe Ne-
beskému Otcovi a všetkým deťom Jeho Otca. 

Jednotným zámerom Otca a Syna je dať nám všetkým 
dar nesmrteľnosti a požehnanie večného života (pozri 
Mojžiš 1:39).

Aby sme boli spôsobilí na večný život, musíme sa 
zmeniť skrze uzmierenie Ježiša Krista – znova sa narodiť 
a byť očistení od hriechov. Avšak malé deti mladšie ako 
osem rokov sú bez hriechu a sú vykúpené skrze uzmie-
renie (pozri Mosiáš 3:16, 21; Moroni 8:10 – 12).

Pre všetkých z nás, ktorí dosiahli vek zodpovednosti 
existuje úžasný plán, ktorý nám umožňuje, aby sme 
boli očistení od hriechu a pripravili sa na večný život. 
Táto príprava začína krstom niekým, kto má kňazskú 
právomoc, a prijatím Ducha Svätého. A potom musíme 
vždy pamätať na Spasiteľa a zachovávať Jeho prikázania, 
ktoré nám dal.

Kráľ Benjamín povedal svojim ľuďom v Knihe  
Mormonovej o radosti, ktorá pochádza z toho, že 
pocítime odpustenie hriechov skrze uzmierenie Ježiša 
Krista. Potom ich učil, že aby získali odpustenie svojich 
hriechov, musia učiť svoje deti, aby si navzájom slúžili 
a aby boli také štedré ako len môžu, aby mohli naplniť 
časné a duchovné potreby ľudí okolo seba. (Pozri  
Mosiáš 4:11 – 16.)

Tiež učil: „A hľa, hovorím vám veci tieto, aby ste sa 
mohli učiť múdrosti; aby ste sa mohli učiť, že keď ste 
v službe blížnych svojich, ste vlastne v službe Boha 
svojho“ (Mosiáš 2:17).

Ježiš chodil, učil Svoje evanjelium a činil dobro (pozri 
Skutky 10:38). Uzdravoval chorých. Kriesil mŕtvych. 
Svojou mocou nasýtil tisíce, keď boli hladní a bez jedla 
(pozri Matúš 14:14 – 21; Ján 6:2 – 13). Po Svojom vzkrie-
sení ponúkol jedlo niekoľkým Svojim apoštolom, keď 
boli na brehu Galilejského mora (pozri Ján 21:12 – 13). 
V Amerike uzdravil chorých a požehnal deti, jedno po 
druhom (pozri 3. Nefi 17:7 – 9, 21).

Apoštol Jakub nás učil ako túžba slúžiť ostatným pra-
mení z našej vďačnosti za všetko, čo pre nás Pán urobil:

„Ale kto sa zahľadel do dokonalého zákona slobody 
a vytrval nie ako zábudlivý poslucháč, ale ako činiteľ 
skutku, ten bude blahoslavený vo svojom konaní. . . .

Čisté a nepoškvrnené uctievanie Boha pred Bohom a 
Otcom je: navštevovať siroty a vdovy v ich tiesni a seba 
zachovávať nepoškvrneného svetom“ ( Jakuba 1:25, 27).

Jedným z uistení, že ste očistení je narastajúca túžba 
slúžiť ostatným kvôli Spasiteľovi. Domáce a navštevu-
júce učenie sa pre vás stanú viac radosťou a menej po-
vinnosťou. Zistíte, že viac pomáhate v škole v blízkosti 
vášho domu alebo pomáhate starať sa o chudobných 
vo vašej komunite. Dokonca i hoci nemáte veľa peňazí 
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na to, aby ste ich mohli dať tým, ktorí majú ešte menej, 
želáte si, aby ste mali viac, aby ste im tak mohli dať viac 
(pozri Mosiáš 4:24). Zistíte, že dychtíte po tom, aby ste 
slúžili svojim deťom a ukázali im, ako slúžiť ostatným.

Ako sa vaša povaha mení, budete cítiť túžbu poskyto-
vať väčšiu službu bez túžby po uznaní. Poznám Spasi-
teľových učeníkov, ktorí poskytli veľa peňazí a služby 
s odhodlaním, že by o tom nemal vedieť nikto okrem 
Boha a ich detí. Boh uznal ich službu tým, že požehnal 
ich životy a požehná ich večným životom, ktorý príde 
(pozri Matúš 6:1 – 4; 3. Nefi 13:1 – 4).

Keď zachovávate prikázanie slúžiť ostatným (pozri 
Matúš 22:39), pocítite zmenu ohľadom svojich pocitov 
pýchy. Spasiteľ opravil Svojich apoštolov, keď sa hádali 
o to, kto je medzi nimi najväčší. Povedal:

„. . . nedávajte si hovoriť: Vodcovia! lebo jeden je váš 
Vodca, Kristus.

A kto z vás je najväčší, nech vám je služobníkom“ 
(Matúš 23:10 – 11).

Spasiteľ nás učí ako sa môžeme naučiť slúžiť ostat-
ným. On slúžil dokonale a my sa musíme naučiť slúžiť 
tak, ako učil On – riadok za riadkom (pozri NaZ 93:12 
– 13). Skrze službu, ktorú poskytujeme, sa môžeme 
stať viac takými ako je On. Budeme sa z celého svojho 
srdca modliť za to, aby sme milovali svojich nepriateľov 
tak, ako ich miloval On (pozri Matúš 5:43 – 44; Moroni 
7:48). Nakoniec sa možno staneme schopnými žiť večný 
život s Ním a s naším Nebeským Otcom.

Sľubujem vám, že keď nasledujeme Spasiteľove uče-
nia a Jeho príklad, môžeme slúžiť lepšie.

UČENIE Z TOHTO POSOLSTVA

Starší M. Russell Ballard z Kvóra dvanástich apošto-
lov nás povzbudzoval, aby sme sa modlili o príležitosti 
slúžiť: „Vo svojej rannej modlitbe, každý nový deň, 
požiadajte Nebeského Otca, aby vás viedol, aby ste 
rozpoznali príležitosť k službe jednému z Jeho vzácnych 
detí. Potom pokračujte počas dňa . . . hľadajúc nie-
koho, komu treba pomôcť“ („Byť horlivo zamestnaní“, 

Generálna konferencia október 2012, 41). Zvážte, že 
vyzvete tých, ktorých učíte, aby si stanovili cieľ modliť sa 
každé ráno o príležitosti slúžiť, a potom ich v priebehu 
dňa vyhľadávali.

MLÁDEŽ
Odpoveď na modlitbu
Siphilile Khumalo

Jeden večer ma navštívila priateľka, ktorá nebola 
mojej viery. Obyčajne som študovala písma sama, a 

tak som chcela ísť von a študovať ich tam. Pocítila som 
nabádanie, aby som ju pozvala, nech ide študovať písma 
so mnou, ale bála som sa a začala som študovať sama. 
Vedela som, že som ignorovala nabádanie Ducha. Po 
niekoľkých minútach som sa váhavo spýtala: „Chcela by 
si so mnou študovať písma?“ Moja priateľka okamžite 
odpovedala: „Áno.“

A tak sme čítali Knihu Mormonovu. Položila mi 
niekoľko otázok a ja som cítila, ako ma pri odpovediach 
vedie Duch. Vydala som svedectvo o pravdivosti Knihy 
Mormonovej. Keď som to učinila, povedala mi: „Celý 
deň som plakala a mala som strach. Keď si ma zavolala, 
aby som s tebou čítala písma, práve som sa modlila k 
Bohu, aby mi pomohol. Teraz sa cítim omnoho lepšie. 
Ďakujem ti.“

Pán ma použil ako nástroj, aby odpovedal na mod-
litbu a slúžil jednému z Jeho detí v núdzi. Viem, že 
nabádania sú božskými pokynmi múdreho, úžasného 
Otca. Keď odložíme nabok svoj strach, dovolíme Mu, 
aby prejavil Svoju moc skrze našu poslušnosť.
Autorka žije v Gautengu v Južnej Afrike.

DETI
Vyhľadávajte spôsoby, ako slúžiť

Môžete sa rozhodnúť nasledovať Ježiša Krista a 
slúžiť druhým. Nakreslite obrázok, ako slúžite 

členovi rodiny alebo priateľovi a zaveste si ho tam, kde 
vám môže pripomínať, že máte byť každý deň milý.
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Viera, rodina, pomoc

Toto je súčasť série posolstiev 
navštevujúceho učenia, ktoré obsahujú 
prvky Spasiteľovho poslania.

Keď porozumieme tomu, že Ježiš 
Kristus je Svetlo sveta, naša 

viera v Neho porastie a staneme sa 
svetlom pre druhých. Kristus vydal 
svedectvo o Svojej úlohe ako o pra-
vom svetle, ktoré osvecuje každého 
muža a ženu, ktorí prichádzajú na 
svet (pozri NaZ 93:2) a požiadal nás, 
aby sme podzvihli Jeho svetlo, „aby 
mohlo svietiť svetu“ (3. Nefi 18:24).

Naši proroci tiež svedčili o Svetle 
Kristovom. Prezident Henry B. 
Eyring, prvý radca v Prvom pred-
sedníctve, povedal: „Vždy, keď sa 
rozhodnete skúsiť žiť viac ako Spasi-
teľ, vaše svedectvo bude posilnené. 
Nadíde doba, kedy samé pre seba 
spoznáte, že On je svetlom sveta. 
. . . Budete na druhých odrážať 
svetlo Kristovo vo vašom živote.“ 1

Starší Quentin L. Cook z Kvóra 
dvanástich apoštolov hovoril o tom, 
ako môžeme byť svetlom pre svet: 
„Potrebujeme ochrániť naše rodiny 

Božské poslanie Ježiša Krista: 
Svetlo sveta
S modlitbou preštudujte tento materiál a snažte sa zistiť, o čo sa máte podeliť. Ako 
zvýši porozumenie života a poslania Spasiteľa vašu vieru v Neho a požehná tie, 
na ktoré dohliadate pomocou navštevujúceho učenia? Viac informácií nájdete na 
reliefsociety.lds.org.

a byť v prednej línii so všetkými 
ľuďmi dobrej vôle v tom, že bu-
deme robiť všetko, čo môžeme, aby 
sme uchovali svetlo, nádej a mo-
rálku v našich komunitách.“ 2

Z písiem
Ján 8:12; NaZ 50:24; 115:5

Z našej histórie

Ženy Svätých neskorších dní v 
dnešnej dobe pokračujú v tom, 

aby pozdvihovali svoje svetlo.
Na 80. poschodí vežiaka v Hong 

Kongu v Číne jedna slobodná sestra 
s fyzickým postihnutím – jediná 
členka Svätých neskorších dní vo 
svojej rodine – vytvorila domov, v 
ktorom mohla ona i jej návštevníci 
cítiť vplyv Ducha. Bola obklopená 
písmami, príručkami pre Združenie 
pomoci a spevníkmi. Pravidelne 
navštevovala chrám, aby vykonávala 
obrady za svojich predkov.3

Spravodlivá matka z Brazílie 
vychovávala svoje deti vo svetle 
evanjelia. Jej domček z červených 

tehál naplnili piesne z Primáriek 
a steny boli pokryté obrázkami 
chrámov, prorokov Božích a 
Spasiteľa vystrihnutými z Liahony. 
Ona a jej manžel obetovali veľa, 
aby boli spečatení v chráme, aby 
sa tak ich deti mohli narodiť v 
zmluve. Neustále sa modlila o to, 
aby jej Pán pomohol vychovať 
jej deti vo svetle, pravde a sile 
evanjelia.4
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Čo môžem urobiť?
1. Diskutujte o tom, čo to dnes 
znamená byť svetlom pre svet.

2. Premýšľajte o tom, ako nám 
to, keď nasledujeme svetlo 
Kristovo, pomáha vydržať naše 
skúšky.




