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Služte Pánu s láskou

Pán Ježíš Kristus učil: „Kdož bude chtíti duši svou 
zachovati, ztratíť ji; a kdož ztratí duši svou pro 
mne, tenť ji zachová.“ (Lukáš 9:24.)

„Myslím,“ řekl president Thomas S. Monson, „že Spa-
sitel nám říká, že dokud neztratíme sami sebe ve službě 
druhým, náš život má jen malý význam. Ti, kteří žijí jen 
pro sebe, nakonec uvadnou a obrazně řečeno ztratí svůj 
život, zatímco ti, kteří ztratí sami sebe ve službě druhým, 
vyrostou a budou vzkvétat – a tím si život zachovají.“ 1

Následující výňatky z proslovů presidenta Monsona 
připomínají Svatým posledních dnů, že oni sami před-
stavují Pánovy ruce a že na ty, kteří věrně slouží dru-
hým, čekají požehnání věčnosti.

Služba v chrámu
„Když vykonáváme zástupné obřady za ty, kteří 

odešli za závoj, konáme velkou službu. V mnoha pří-
padech neznáme ty, za něž práci vykonáváme. Neoče-
káváme žádné díky, ani nemáme žádné ujištění o tom, 
že přijmou to, co nabízíme. Nicméně sloužíme, a tím 
dosahujeme toho, čeho nelze dosáhnout žádným jiným 
způsobem: doslovně se stáváme spasiteli na hoře Sionu. 
Tak jako Spasitel dal svůj život jako zástupnou oběť za 
nás, činíme i my – v určitém malém rozsahu – totéž, 
když vykonáváme zástupnou práci v chrámu za ty, kteří 
nemají žádnou možnost činit pokrok, ledaže pro ně 
něco vykonají ti z nás, kteří jsou zde na zemi.“ 2

Jsme Pánovy ruce
„Bratři a sestry, kolem nás jsou ti, kteří potřebují naši 

pozornost, naše povzbuzení, naši podporu, naši útěchu, 
naši laskavost – ať již to jsou členové rodiny, přátelé, 
známí nebo někdo cizí. Jsme zde na zemi jako ruce 
Páně a máme zmocnění sloužit Jeho dětem a pozvedat 
je. Pán spoléhá na každého z nás. …

Služba, k níž jsme my všichni byli povoláni, je služ-
bou Pána Ježíše Krista.“ 3

Služme po vzoru Spasitele
„Vzkříšený Pán v Novém světě prohlásil: ‚Vy znáte 

věci, jež musíte činiti v církvi mé; neboť skutky, jež jste 
mne viděli činiti, máte činiti také; neboť to, co jste mne 
viděli činiti, dokonce to máte činiti.‘ [3. Nefi 27:21.]

Když sloužíme po vzoru ‚Ježíše od Nazaréta …, kte-
rýž chodil, dobře čině,‘ žehnáme tím druhým [Skutkové 
10:38.] Bůh nám žehnej, abychom při službě Jeho dě-
tem na zemi nacházeli radost ve službě Otci v nebi.“ 4

Potřeba sloužit
„Potřebujeme dostávat příležitosti ke službě. Pokud 

jde o členy, kteří jsou neaktivní nebo se drží zpátky a 
nechtějí učinit žádný závazek, můžeme s modlitbou hle-
dat nějaký způsob, jak jim pomoci. Když je požádáme, 
aby sloužili v nějakém povolání, může to být oním pod-
nětem, který potřebují k návratu do plné aktivity. Avšak 
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vedoucí, kteří by s tímto mohli pomoci, se někdy zdrá-
hají to udělat. Je třeba mít na paměti, že lidé se mohou 
změnit. Mohou odložit zlozvyky. Mohou činit pokání  
z přestupků. Mohou být způsobilými nositeli kněžství. A 
mohou pilně sloužit Pánu.“ 5

Děláme vše, co máme?
„Svět potřebuje naši pomoc. Děláme vše, co máme? 

Pamatujeme na slova presidenta Johna Taylora: ‚Pokud 
nebudete zvelebovat své povolání, Bůh vás povolá  
k zodpovědnosti za ty, které jste mohli spasit, kdybyste 
svou povinnost konali‘? [Teachings of Presidents of the 
Church: John Taylor (2001), 164.] Jsou lidé, kterým je 
potřeba pomoci stát pevně na nohou, které je potřeba 
podržet za ruku, dodat odvahu jejich mysli, inspirovat 
jejich srdce a spasit jejich duši. Čekají vás požehnání 
věčnosti. Máte výsadu nebýt na jevišti … služby jako 
diváci, ale jako účastníci.“ 6

ODKAZY
1. „Co jsem dnes pro někoho udělal?“ Liahona, listopad 2009, 85.
2. „Než se sejdeme zas“, Liahona, květen 2009, 113–114.
3. „Co jsem dnes pro někoho udělal?“ 85–86, 87.
4. „The Savior’s Call to Serve“, Liahona, Aug. 2012, 5.
5. „Představujte si druhé takové, jakými se mohou stát“, Liahona, listopad 

2012, 68.
6. „Ochotni a hodni sloužit“, Liahona, květen 2012, 69.
7. Učení – není většího povolání (1999), 12.

NÁMĚTY PRO VÝUKU Z TOHOTO POSELSTVÍ

„Pokud máte lásku podobnou té, kterou měl Kristus, 
budete lépe připraveni učit evangeliu. Budete inspiro-
váni k tomu, abyste druhým pomáhali poznat Spasitele 
a následovat Ho.“ 7 Zvažte možnost modlit se o více 
pravé lásky k těm, které navštěvujete. Když k nim bu-
dete pociťovat křesťanskou lásku, budete schopni lépe a 
smysluplně sloužit Pánu i těm, které učíte.

MLÁDEŽ
Léto služby
Elizabeth Blightová

Jednou v létě jsem strávila nějakou dobu v zahraničí, 
kde jsem pracovala s dětmi se zvláštními potře-

bami. Když jsem se s dětmi poprvé setkala, byla jsem 

neuvěřitelně nervózní. Nemluvila jsem jejich řečí, ale 
věřila jsem, že mě při kontaktu s nimi povede Duch. 
Zatímco jsem poznávala jednotlivé děti, uvědomila jsem 
si, že jazyk není překážkou pro vyjádření lásky. Hrála 
jsem si s nimi, smály jsme se, vyráběly jsme různé věci – 
nemohla jsem si pomoci, prostě jsem k nim pociťovala 
nelíčenou lásku. Poznala jsem do určité nepatrné míry 
lásku, kterou Nebeský Otec chová ke svým dětem.  
A radost, která mi naplnila srdce, se ani nedá popsat.

Kdykoli sloužím druhým, pociťuji nejen lásku k těm, 
kterým sloužím, ale i k Nebeskému Otci. Opravdu jsem 
poznala, že „když jste ve službě bližních svých, jste 
pouze ve službě svého Boha“. (Mosiáš 2:17.) Účelem mé 
služby, ať již jde o velké projekty, nebo o malé skutky 
laskavosti, je oslavovat Boha. (Viz Matouš 5:16.) Dou-
fám, že když budu sloužit druhým, lidé rozpoznají mou 
lásku k Nebeskému Otci a Světlo Kristovo, které mi 
plane v srdci.
Autorka žije ve Virginii v USA.

DĚTI
Řetěz lásky

Požádejte dospělého, aby vám pomohl vystřihnout  
z papíru 28 úzkých proužků, které budou asi 2,5 cm 

široké a asi 20 cm dlouhé. Každý den v měsíci vykonejte 
nějaký skutek služby, kterým někomu projevíte lásku. 
Můžete například pomoci rodičům uklidit dům nebo 
napsat laskavý vzkaz sousedovi.

Každý den napište na proužek papíru, jak jste 
někomu posloužili, a oba konce proužku spojte lepicí 
páskou nebo lepidlem, abyste z něj vytvořili kroužek. 
Kroužky můžete spojit provléknutím jednoho konce 
nového papírového proužku kroužkem z předchozího 
dne a poté nový proužek znovu slepit. Sledujte, jak vám 
roste řetěz lásky! Tento řetěz lásky a služby můžete dál 
prodlužovat i poté, co únor skončí.
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Víra, rodina, služba

Toto je další poselství navštěvujících 
učitelek ze série, která se věnuje různým 
hlediskům Spasitelova poslání.

Ježíš Kristus – dobrý Pastýř – učil:
„Kdyby někdo z vás měl sto 

ovec, a ztratil by jednu z nich, zdaliž 
by nenechal devadesáti devíti a 
nešel by na poušť k té, kteráž zahy-
nula, až by i nalezl ji? …

Pravímť vám, že … jest radost v 
nebi nad jedním hříšníkem pokání 
činícím.“ (Lukáš 15:4, 7.)

Když porozumíme tomu, že Ježíš 
Kristus je dobrý Pastýř, budeme mít 
větší touhu následovat Jeho příklad 
a budeme sloužit potřebným. Ježíš 
řekl: „Já jsem ten dobrý pastýř, a 
známť své, a znajíť mne mé. … 
Duši svou pokládám za ovce.“ ( Jan 
10:14–15.) Díky Kristovu Usmíření 
nebude nikdo z nás nikdy tak ztra-
cen, že by nemohl najít cestu domů. 
(Viz Lukáš 15.)

President Thomas S. Monson 
řekl: „Naší zodpovědností je pečovat 
o stádo. … Kéž každý z nás přikročí 
ke službě.“ 1

Božské poslání Ježíše Krista –  
dobrý Pastýř
S modlitbou si prostudujte tento materiál a snažte se poznat, jak ho předat těm, které 
učíte. Jak porozumění Spasitelovu životu a Jeho poslání prohloubí vaši víru v Něho a 
požehná těm, nad kterými prostřednictvím navštěvujícího učení bdíte? Další informace 
najdete na stránkách reliefsociety.lds.org.

Z písem
Žalm 23; Izaiáš 40:11;  
Mosiáš 26:21

Z naší historie

Elizabeth Ann Whitneyová, která 
se zúčastnila první schůzky Po-

mocného sdružení, popsala své ob-
rácení v roce 1830: „Jakmile jsem si 
vyslechla evangelium, tak jak ho ká-
zali starší, věděla jsem, že je to hlas 
dobrého Pastýře.“ 2 Elizabeth tento 
hlas dobrého Pastýře následovala a 
byla pokřtěna a konfirmována.

I my můžeme slyšet hlas dob-
rého Pastýře a dělit se o Jeho učení 
s druhými. President Monson řekl: 
„Jsme zde na zemi jako ruce Páně a 
máme zmocnění sloužit Jeho dětem 
a pozvedat je.“ 3

Právě tak, jako pastýř hledá 
ztracenou ovci, se rodiče mohou 
snažit pomáhat dítěti, které sešlo 
z cesty. President James E. Faust 
(1920–2007), druhý rádce v Prvním 
předsednictvu, řekl: „Co se týká 
rodičů, kteří mají zlomené srdce 

a kteří ve spravedlivosti, pilně a 
s modlitbou učí své neposlušné 
děti, pravíme vám, že dobrý 
Pastýř nad nimi bdí. Bůh zná váš 
hluboký zármutek a chápe ho. 
Vždy existuje naděje.“ 4
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Co mohu dělat?
1. Jak vám poznání, že Spasitel 
je dobrý Pastýř, pomáhá vnášet 
pokoj do života?

2. Jak můžeme sloužit těm, kteří 
se „ztratili“ z aktivity v Církvi 
nebo kteří jsou jiného vyznání?

3. Jak mohu pomáhat rodičům, 
jejichž děti sešly z cesty a nežijí 
podle evangelia?




