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Láska v domově  
RADA OD NAŠEHO PROROKA

Požehnaný rodinný život
„Avšak poté, co jsme prožili mnohé a prošli jsme da-

leké kraje a viděli jsme, jak pomíjející a někdy povrchní 
je svět, pocítíme prohlubující se vděčnost za výsadu 
být součástí něčeho, na co se můžeme spolehnout – na 
domov a rodinu a oddanost svých blízkých. Poznáváme, 
co to znamená být spojen povinností, úctou a pocitem 
sounáležitosti. Zjišťujeme, že nic nemůže plně nahradit 
požehnané vztahy v rodinném životě.“ 1

Sdílejme lásku
„Pochvalte své dítě a obejměte je, více říkejte: ‚Mám 

tě rád‘ a vždy vyjadřujte svůj dík. Nikdy nedovolte, aby 
problém, který má být vyřešen, byl důležitější než ten, 
kdo má být milován. Přátelé se odstěhují, děti vyros-
tou a milovaná bytost odejde. Je tak snadné považovat 
přítomnost druhých za samozřejmost, dokud nepřijde 
den, kdy z našeho života odejdou a my zde zůstaneme 
s otázkou – ‚kdybych jen‘. …

Vychutnávejme si život, zatímco ho žijeme, nachá-
zejme radost na cestě a projevujme lásku přátelům a 
rodině. Jednoho dne každý z nás vyčerpá své zítřky. 
Neodkládejme to, co je nejdůležitější.“ 2

Projevujme lásku
„Bratří, jednejme se svou manželkou s úctou a 

s důstojností. Je to naše věčná společnice. Sestry, mějte 

svého manžela v úctě. Potřebuje slyšet laskavé slovo. 
Potřebuje přátelský usměv. Potřebuje vřelé vyjádření 
skutečné lásky. …

Vám, kteří jste rodiči, říkám, projevujte dětem  
svou lásku. Vy víte, že je máte rádi, ale ujistěte se,  
že i ony to vědí. Jsou tak drahocenné. Ukažte jim  
to. Volejte k našemu Nebeskému Otci o pomoc, 
zatímco každý den pečujete o jejich potřeby a čelíte 
těžkostem, které rodičovství nevyhnutelně přináší. 
Při jejich výchově potřebujete víc než jen vlastní 
moudrost.“ 3

Vyjadřujme lásku
„Vy, kteří jste rodiči, vyjadřujte lásku svým dětem. 

Modlete se za ně, aby byly schopny odolávat zlu tohoto 
světa. Modlete se, aby rostly ve víře a ve svědectví. 
Modlete se, aby usilovaly o život naplněný dobrotou a 
službou druhým.

Děti, dávejte svým rodičům najevo, že je máte rádi. 
Dávejte jim najevo, jak moc si vážíte všeho, co pro vás 
udělali a neustále dělají.“ 4

Co je nejdůležitější
„Tím nejdůležitějším jsou téměř vždy ti, kteří jsou 

kolem nás. Často předpokládáme, že určitě vědí, jak 
moc je máme rádi. Ale to nemáme nikdy předpoklá-
dat – máme jim to dát najevo. William Shakespeare 

P O S E L S T V Í  P R V N Í H O  P Ř E D S E D N I C T V A  –  S R P E N  2 0 1 1

President  
Thomas S. Monson



2

napsal: „Nemilují ti, již svou lásku neprojevují.“ 
Nikdy nebudeme litovat laskavých slov ani proje-
vené lásky. Naopak budeme litovat toho, jestliže 
jsme to ve vztahu k těm, na nichž nám záleží nejvíce, 
opomíjeli.“ 5

Přinesme nebe blíž
„Kéž jsou naše rodiny a domovy naplněny láskou: 

láskou jednoho k druhému, láskou k evangeliu, láskou 
k bližnímu a láskou ke Spasiteli. V důsledku toho pak 
zde na zemi budeme mít trochu blíže k nebi. 

Kéž z domova učiníme svatyni, do které se členové 
rodiny budou vždy chtít vracet.“ 6

Modlitba za rodinu
„Rodina je v dnešním světě napadána a mnohé 

z toho, co bylo dlouho považováno za posvátné, je 
zesměšňováno, a proto Tě, náš Otče, prosíme, abys 
nás učinil schopnými zvládat zkoušky, kterým čelíme, 
abychom mohli stát pevně za pravdou a spravedl-
ností. Kéž jsou naše domovy útočištěm pokoje, lásky 
a duchovnosti.“ 7
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NÁMĚTY PRO VÝUKU Z TOHOTO POSELSTVÍ

„Při brainstormingu učitel studentům předloží 
otázku nebo situaci a poskytne jim krátkou chvíli na 
to, aby mohli volně navrhovat řešení nebo přicházet 
s náměty“ (Učení – není většího povolání [1999], 159). 
Až budete tento článek s rodinou číst, požádejte je, aby 
naslouchali radám a podnětům, které na ně zapůsobí. 
Členové rodiny se mohou společně zamyslet nad tím, 
jak posílit lásku ve svém domově. Mohli byste rodinu 

vyzvat k tomu, aby si při nadcházejícím rodinném ve-
čeru tyto podněty zopakovala.

MLÁDEŽ
Matka nás zachránila
Patricia Auxierová

Když mi bylo šest let, moje mladší sestra a já  
jsme sledovaly basketbalový zápas, kterého se 

účastnila naše starší sestra. Poté, co tatínek odešel, jsme 
se rozhodly, že také chceme jít domů, a tak jsme se za 
ním v dešti rozběhly. Když jsme ho nemohly najít, vrátily 
jsme se do tělocvičny, abychom šly domů s maminkou, 
ale jakmile jsme tam přišly, všichni už byli pryč.

Vzpomínám si, jak jsem se tísnila ve dveřích a snažila 
se schovat sestřičku i sebe před deštěm a jak jsem se 
modlila, aby někdo přišel. Vzpomínám si, že pak jsem 
uslyšela, jak se zabouchly dveře naší červené dodávky 
a my jsme se za tím zvukem rozběhly. Potom se stalo 
něco, na co mám jednu z nejživějších vzpomínek z dět-
ství: naše matka nás sevřela v náručí „tak jako slepice 
shromažďuje kuřátka svá pod křídla svá“ (3. Nefi 10:4). 
Matka nás zachránila a já jsem se nikdy tak necítila 
v bezpečí jako v té chvíli.

Když pomyslím na to, jaký vliv na mě matka měla, vi-
dím, že její život mě nasměroval k Spasiteli a ukázal mi, 
co znamená „pozdvihuj ruce, které jsou skleslé, a posi-
luj kolena zemdlená“ (NaS 81:5). Spoléhala se na Ježíše 
Krista, který jí dával sílu „[větší než je její vlastní]“ (viz 
„Chci Tě následovat“, ZNPPD 2, str. 20).

PRO DĚTI
Budování šťastného domova

President Monson navrhuje, jakými způsoby můžeme 
budovat šťastný domov. Vyhledejte v článku náměty 

pro to, jak můžete vy a vaše rodina vytvářet šťastný 
domov.

Pokaždé, když najdete to, co byste mohli dělat, zapište 
si to. Vyhledejte alespoň pět způsobů, jak můžete budo-
vat šťastný domov, a nakreslete dům a v něm svoji rodinu.
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Eliza R. Snowová, druhá gene-
rální presidentka Pomocného 

sdružení, učila: „Apoštol Pavel 
hovořil v dávných dobách o svatých 
ženách. Být svatou ženou je povin-
ností každé z nás. Jako svaté ženy 
máme mít vznešené cíle. Máme po-
ciťovat, že jsme povolány vykonávat 
důležité povinnosti. Nikdo od nich 
není osvobozen. Žádná sestra není 
natolik izolovaná a její vliv nato-
lik omezen, aby nemohla vykonat 
mnoho dobrého pro utvrzení krá-
lovství Božího na zemi.“ 1

Sestry, my nejsme ani izolované 
ani náš vliv není omezen. Tím, že 
jsme v Pomocném sdružení aktivní, 
stáváme se součástí toho, co Prorok 
Joseph popsal jako sdružení „oddě-
lené od zlovolností světa – vybrané, 
ctnostné a svaté“.2

Toto sdružení nám pomáhá 
posilovat víru a duchovně růst tím, 
že nám poskytuje příležitosti vést, 
sloužit a učit. Službou náš život 
dostává nový rozměr. Rozvíjíme se 
duchovně a náš pocit sounáležitosti, 
identity a sebeúcty roste. Uvědo-
mujeme si, že hlavním záměrem 
plánu evangelia je poskytnout nám 
příležitost k tomu, abychom dosáhly 
všech svých možností.

Pomocné sdružení nám pomáhá 
připravit se na přijetí požehnání 
chrámu, ctít smlouvy, které uzaví-
ráme, a být zapojeny do věci Sionu. 
Pomocné sdružení nám pomáhá 

Sdružení svatých žen
Prostudujte si tento materiál, a jak to bude vhodné, diskutujte o něm se sestrami,  
které navštěvujete. Použijte uvedené otázky, abyste díky nim tyto sestry posílily  
a aby se Pomocné sdružení stalo aktivní součástí vašeho života.
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prohloubit víru a osobní spravedli-
vost, posilovat rodiny a vyhledávat 
potřebné a pomáhat jim.

Dílo Pomocného sdružení je 
svaté, a když se podílíme na svatém 
díle, buduje to svatost v nás.
Silvia H. Allredová, první rádkyně v 
generálním předsednictvu Pomocného 
sdružení.

Z písem
Exodus 19:5, Žalm 24:3–4,  

1. Tessalonicenským 4:7, Titovi 
2:3–4, Nauka a smlouvy 38:24, 
46:33, 82:14, 87:8, Mojžíš 7:18

Z naší historie
Když Prorok Joseph promlouval 

k Pomocnému sdružení žen v Na-
voo, zdůraznil svatost a vysvětlil, 
že když se sestry stanou čistými a 
svatými, budou mít na svět značný 
vliv. Dále vysvětlil: „Mírnost, láska, 
čistota – to je to, co vás má zvele-
bovat. … Toto sdružení … bude 
mít ve svém středu moc vládnout 
královnám. … Králové a královny 
země přijdou do Sionu a vzdají 
svůj hold.“ Sestry z Pomocného 
sdružení, které zachovávají své 
smlouvy, se nejen těší úctě ušlech-
tilých lidí, ale, jak jim Joseph 
slíbil, „[budou-li] žít podle svých 
výsad, andělům nebude možné 
zabránit v tom, aby nebyli vašimi 
společníky“.3

Tím, že se sestry podílely na 

službě a zachraňování druhých, 
posvětilo je to osobně. Prorokova 
matka Lucy Mack Smithová vysvět-
lila, jakého dobra může Pomocné 
sdružení dosahovat: „Musíme se 
o sebe vzájemně starat, bdít nad 
sebou, vzájemně se utěšovat a 
získávat ponaučení, abychom 
mohly všechny společně zasednout 
v nebi.“ 4

ODKAZY
1. Eliza R. Snowová, „An Address“, Woman’s 

Exponent, Sept. 15, 1873, 62.
2. Joseph Smith, History of the Church, 4:570.
3. Joseph Smith, History of the Church, 4:605, 

606.
4. Lucy Mack Smithová, Relief Society, Minute 

Book Mar. 1842 – Mar. 1844, entry for Mar. 
24, 1842, Church History Library, 18–19.
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Co mohu udělat?
1. Jak pomáhám sestrám, 
nad kterými bdím, aby rozví-
jely „vznešené cíle“ a aby jich 
dosáhly?

2. Co dělám pro to, aby můj 
život byl „vybraný, ctnostný a 
svatý“?

Další informace viz  
www .reliefsociety .lds .org.


