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Služenje in večno življenje

Odrešenik je naš vzor nesebičnega služenja. 
Svoje življenje je posvetil služenju nebeškemu 
Očetu in vsem Očetovim otrokom. Skup-

ni namen Očeta in Sina je, da bi nam vsem dala dar 
nesmrtnosti in blagoslov večnega življenja (gl. Moses 
1:39).

Zato da izpolnjujemo pogoje za večno življenje, se 
moramo s pomočjo odkupne daritve Jezusa Kristu-
sa spremeniti – se ponovno roditi in se očistiti greha. 
Majhni otroci, mlajši od osmih let, so brez greha in so 
zaradi odkupne daritve odkupljeni (gl. Mosiah 3:16, 21; 
Mor 8:10–12). 

Za vse nas, ki smo dovolj stari, da odgovarjamo za 
svoja dejanja, je čudovit načrt, ki nam omogoča, da smo 
očiščeni greha in da se pripravimo na večno življenje. 
Ta priprava se začne, ko se s pomočjo duhovniškega 
polnomočja krstimo in tako da prejmemo Svetega Du-
ha. Potem se moramo Odrešenika vselej spominjati in 
spolnjevati zapovedi, ki nam jih je dal.

Kralj Benjamin je v Mormonovi knjigi svojemu 
ljudstvu govoril o radosti, ki jo zaradi odkupne daritve 
Jezusa Kristusa prinaša odpuščanje grehov. Nato jih je 
učil, da morajo, če hočejo odpuščanje grehov obdržati, 
svoje otroke učiti, naj služijo drug drugemu in naj bodo 
čim bolj radodarni, da bodo poskrbeli za posvetne in 
duhovne potrebe ljudi okrog sebe. (gl. Moz 4:11–16)

Učil je tudi: »In glejte, to vam pravim, da se boste lah-
ko učili modrosti; da boste lahko spoznali, da ko služite 
soljudem, le Bogu služite.« (Moz 2:17)

Jezus je hodil naokrog in poučeval Božji evangelij ter 
delal dobra dela (gl. Apd 10:38). Zdravil je bolne. Obu-
jal je mrtve. Z Božjo močjo jih je nahranil na tisoče, ko 
so bili lačni in brez hrane (gl. Mt 14:14–21; Jn 6:2–13). 
Po vstajenju je dal hrano več apostolom, ko so prišli na 
obalo Galilejskega morja (gl. Jn 21:12–13). V Ameriki je 
ozdravljal bolne in blagoslovil otroke drugega za dru-
gim (gl. 3 Ne 17:7–9, 21).

Apostol Jakob nas je učil, kako naša želja po služenju 
vznikne iz hvaležnosti za to, kar je Gospod naredil za 
nas:

»Človek pa, ki pozorno motri popolno postavo 
svobode in vztraja in ne postane pozabljiv poslušalec, 
temveč njen dejaven uresničevalec, bo blažen v svojem 
delovanju. [...]

Čista in neomadeževana pobožnost pred Bogom in 
Očetom je to: skrbeti za sirote in vdove v njihovi stiski 
ter se ohraniti neomadeževan od sveta.« ( Jak 1:25, 27).

Ena od potrditev, da ste očiščeni, je večja želja, da bi 
za Gospoda služili drugim. Hišno poučevanje in obisku-
joče poučevanje bolj postaneta radost in manj opravilo. 
Vse večkrat se javite za prostovoljce v lokalni šoli ali 
pomagate revnim v vaši skupnosti. Čeprav imate morda 
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malo denarja, da bi dali tistim, ki imajo še manj od vas, 
si želite, da bi imeli več, da bi lahko več dajali (gl. Moz 
4:24). Navdušeni služite svojim otrokom in jim kažete, 
kako naj služijo drugim.

Ko se bo vaša narava spreminjala, boste občutili 
željo, da bi še bolj služili, za kar ne boste potrebovali 
zahvale. Poznam Odrešenikove učence, ki dajejo velika 
darila v denarju in služenju, pri tem pa so odločeni, da 
za to ne ve nihče drug kot Bog in njihovi otroci. Bog se 
jim za njihovo služenje zahvali tako, da jih v življenju 
blagoslavlja, blagoslovil pa jih bo tudi v večnem življe-
nju (gl. Mt 6:1–4; 3 Ne 13:1–4).

Ker izpolnjujete zapoved, da služite drugim (gl. Mt 
22:39), občutite, kako drugače doživljate svoj ponos. 
Odrešenik je grajal apostole, ko so se prerekali, kdo 
med njimi je največji. Rekel je: 

»Tudi si ne pravite ʻvodnikʼ, kajti eden je vaš Vodnik, 
Mesija. Največji med vami bodi vaš strežnik.«  
(Mt 23:10–11)

Odrešenik nas uči, kako naj se učimo služiti. On je 
služil popolno, mi pa se moramo naučiti služiti, prav ka-
kor se je naučil on – vrstico za vrstico (gl. NaZ 93:12–
13). S služenjem mu lahko postanemo bolj podobni. 
Z vso močjo svojega srca bomo molili, da bomo ljubili 
svoje sovražnike, kakor jih ljubi on (see Mt 5:43–44; 
Mor 7:48). Potem bomo naposled izpolnjevali pogoje za 
večno življenje z njim in z nebeškim Očetom.

Obljubljam, da lahko bolj popolno služimo, če sledi-
mo Odrešenikovim naukom in vzoru.

NAUK SPOROČILA

Starešina M. Russell Ballard iz zbora dvanajstih apos-
tolov nas spodbuja, naj molimo za priložnosti za služe-
nje: »Vsak nov dan v jutranji molitvi nebeškega Očeta 
prosite, naj vas vodi, da boste prepoznali priložnost, da 
boste služili enemu njegovih dragocenih otrok. Potem 
pojdite v dan [...] in bodite pozorni, komu bi lahko 
pomagali.« (Navdušeno na delo, konferenčna izdaja, okt. 

2012) Premislite, da bi tistim, ki jih učite, predlagali, naj 
si zastavijo cilj, da bodo vsako jutro molili za priložnosti 
za služenje in da bodo slednje potem čez dan iskali.

MLADINA
Odgovor na njeno molitev
Siphilile Khumalo

Nekega večera me je obiskala prijateljica druge vere. 
Svete spise navadno preučujem sama in prinesla 

sem jih, da bi jih tisti večer preučevala. Prejela sem 
navdih, naj jo povabim, naj se mi pri preučevanju svetih 
spisov pridruži, toda bala sem se in sem namesto tega s 
preučevanjem začela sama. Vedela sem, da sem prezrla 
navdih Duha. Čez nekaj minut sem previdno vprašala: 
»Bi želela z menoj preučevati svete spise?« Prijateljica je 
brez oklevanja odgovorila: »Da.«

Nato sva začeli brati Mormonovo knjigo. Postavila mi 
je nekaj vprašanj in čutila sem, kako me pri odgovorih 
vodi Duh. Pričevala sem o resnici Mormonove knjige. 
Potem ko sem to naredila, mi je rekla: »Že ves dan jo-
kam in me je strah. Ravno sem k Bogu molila za pomoč, 
ko si me vprašala, ali bi s teboj brala svete spise. Sedaj 
se počutim veliko bolje. Hvala.« 

Gospod me je uporabil kot orodje, da bi odgovoril 
na molitev, in da bi služila enemu njegovih otrok v 
stiski. Vem, da je navdih božansko navodilo modrega, 
veličastnega Očeta. Ko svoje strahove damo na stran, 
mu dovolimo, da preko naše poslušnosti udejanja svojo 
voljo.
Avtorica živi v Gautengu v Južni Afriki.

OTROCI
Poiščite načine za služenje

Lahko se odločite, da boste sledili Jezusu Kristusu in 
služili drugim. Narišite sebe, kako služite družinskim 

članom ali prijatelju, in risbo dajte nekam, kjer vas bo 
opominjala, da bodite vsak dan prijazni.
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vera, družina, pomoč

To je eno od vrste sporočil obiskujočega 
poučevanja, ki ponazarja vidike 
Odrešenikovega poslanstva.

Ko razumemo, da je Jezus Kristus 
luč svetu, še bolj verujemo vanj 

in postanemo luč drugim. Kristus je 
o svoji vlogi pričeval kot o pravi lu-
či, ki razsvetljuje vsakega moškega 
in žensko, ki pride na svet (gl. NaZ 
93:2), in nas prosil, naj »[povzdigne-
mo njegovo] luč, da bo svetila svetu« 
(3 Ne 18:24).

Tudi naši preroki pričujejo o 
Kristusovi luči. Predsednik Henry B. 
Eyring, prvi svetovalec v Prvem 
predsedstvu, je dejal: »Vsakokrat, ko 
se odločite, da si boste bolj priza-
devali živeti kakor Odrešenik, se bo 
vaše pričevanje okrepilo. Pravočas-
no boste sami spoznali, da je on luč 
svetu. [...] Kristusova luč bo v vašem 
življenju svetila na druge.« 1

Starešina Quentin L. Cook iz 
zbora dvanajstih apostolov je o tem, 
naj bomo luč svetu, dejal naslednje: 
»Varovati moramo svoje družine in 

Božansko poslanstvo Jezusa 
Kristusa: Luč svetu
Gradivo preučite v duhu molitve in prosite, da bi izvedeli, o čem naj govorite. Kako 
vam bo razumevanje Odrešenikovega življenja in poslanstva poglobilo vero vanj in 
blagoslovilo tiste, nad katerimi bdite preko obiskujočega poučevanja? Več o tem na 
reliefsociety.lds.org.

biti v prvih vrstah skupaj z vsemi 
ljudmi dobre volje glede vsega 
tega, kar v naših skupnostih lahko 
naredimo za ohranitev luči, upanja 
in moralnosti.« 2

Iz svetih spisov
Jn 8:12; NaZ 50:24; 115:5

Iz naše zgodovine

Svete iz poslednjih dni dandanes 
še naprej povzdigajo svojo luč.
V osemdesetem nadstropju nebo-

tičnika v Hong Kongu na Kitajskem 
je neka samska invalidna sestra 
– edina sveta iz poslednjih dni v 
njeni družini – ustvarila dom, ki je 
bilo zavetje, v katerem so ona in 
gostje lahko občutili vpliv Duha. Ob 
sebi je imela svete spise, priročnike 
Društva za pomoč in pesmarico s 
hvalnicami. Potovala je v tempelj, 
kjer je opravljala uredbe za svoje 
prednike.3

V Braziliji je neka pravična 
mati svoje otroke vzgojila v luči 

evangelija. Njeno hišo iz rdečih 
opek so preplavljale hvalnice za 
Osnovno in slike iz Liahone s 
templji, Božjimi preroki in Odre-
šenikom, ki so prekrivale stene. Z 
možem sta se žrtvovala, zato da 
sta se pečatila v templju, da bi se 
njuni otroci lahko rodili v zavezi. 
Stalno je molila, da bi ji Gospod 
pomagal vzgajati otroke v luči, 
resnici in moči evangelija.4
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Kaj lahko naredim?
1. Pogovarjajte se o tem, kaj po-
meni biti luč v današnjem svetu.

2. Premišljujte o tem, kako vam 
to, če sledite Kristusovi luči, po-
maga vztrajati v preizkušnjah.


