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Náš milovaný prorok, president Thomas S. Monson, 
učí, že „láska je ve skutečnosti samotnou podsta-
tou evangelia“.1

Láska je natolik důležitá, že o ní Ježíš řekl, že je to 
„přední a veliké přikázaní“, a uvedl, že v ní spočívá veške-
rý další zákon a slova proroků.2

Láska je ústředním motivem všeho, co v Církvi děláme. 
Každý program, každé shromáždění, každá činnost, jichž 
se jakožto učedníci Ježíše Krista účastníme, má pramenit 
z této vlastnosti – neboť bez lásky, čisté lásky Kristovy, 
nejsme ničím.3

Jakmile tomu v mysli a srdci porozumíme, jakmile 
vyznáme svou lásku k Bohu a k svému bližnímu – co 
potom?

Stačí pociťovat soucit a lásku vůči druhým? Stačí vyznat 
lásku k Bohu a ke svému bližnímu, aby naše povinnost, 
kterou vůči Bohu máme, byla splněna?

Podobenství o dvou synech
V jeruzalémském chrámu oslovili Ježíše přední kněží 

a židovští starší ve snaze chytit Ho za slovo. Spasitel však 
zvrátil tuto situaci ve svůj prospěch tím, že jim pověděl 
příběh.

„Člověk jeden měl dva syny,“ začal. Tento otec přišel za 
prvním z nich a požádal ho, aby šel pracovat na vinici. Ten 
to však odmítl. Později si to rozmyslel, a šel.

Otec pak šel za druhým synem a požádal ho, aby šel 

pracovat na vinici. Druhý syn ho ubezpečil, že půjde, ale 
neudělal to.

Spasitel se poté obrátil na kněze a starší a zeptal se: 
„Který z těch dvou naplnil vůli otcovu?“

Museli uznat, že to byl první syn – ten, který řekl, že 
nepůjde, ale později činil pokání a odešel pracovat na 
vinici.4

Spasitel použil tento příběh k tomu, aby zdůraznil důle-
žitou zásadu – Boha opravdu milují ti, kteří jsou poslušni 
přikázání.

Možná proto Ježíš vybídl lid, aby naslouchal slovům 
farizeů a zákoníků a řídil se jimi, avšak aby se neřídil jejich 
příkladem.5 Tito učitelé náboženství nežili v souladu s tím, 
čemu učili. Rádi o náboženství mluvili, ale naneštěstí jim 
unikala jeho podstata.

Skutky a naše spasení
V jednom ze závěrečných Spasitelových poučení urče-

ném Jeho učedníkům, k nim promlouval o Posledním 
soudu. Zlovolní a spravedliví měli být rozděleni. Dobří 
měli zdědit život věčný; zlovolní měli být vydáni věčné-
mu trestu.

Jak se od sebe tyto dvě skupiny lišily?
Ti, kteří projevili lásku prostřednictvím skutků, byli 

spaseni. Ti, kteří tak neučinili, byli zatraceni.6 Opravdo-
vé obrácení k evangeliu Ježíše Krista a k jeho hodnotám 
a zásadám bude zjevné z našich každodenních skutků.
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Na základě pouhého vyznání lásky k Bohu a bližním 
nebudeme nakonec způsobilí získat oslavení. Protože, jak 
učil Ježíš, „ne každý, kdož mi říká: Pane, Pane, vejde do 
království nebeského, ale ten, kdož činí vůli Otce mého, 
kterýž v nebesích jest.“ 7

Co následuje po lásce?
Odpověď na otázku: „Láska, a co pak?“ může být prostá 

a přímočará. Pokud Spasitele opravdu milujeme, tíhneme 
k Němu v srdci a pak kráčíme cestou učednictví. Když 
milujeme Boha, usilujeme o to, abychom dodržovali Jeho 
přikázání.8

Pokud opravdu milujeme své bližní, pomáháme chu-
dým a potřebným, nemocným a sužovaným.9 Ti, kteří 
konají tyto nesobecké skutky soucitu a služby,10 jsou učed-
níky Ježíše Krista.

Toto následuje po lásce.
Toto je samotná podstata evangelia Ježíše Krista.

POZNÁMKY
 1.  Thomas S. Monson, „Láska – podstata evangelia“, Liahona,  

květen 2014, 91.
 2. Viz Matouš 22:36–40.
 3. Viz Moroni 7:46–47.
 4. Viz Matouš 21:28–32.
 5. Viz Matouš 23:3.
 6. Viz Matouš 25:31–46.
 7. Matouš 7:21.
 8. Viz Jan 14:15.
 9. Viz Nauka a smlouvy 52:40.
 10. Viz Mosiáš 18:8–9.

NÁMĚTY PRO VÝUKU Z TOHOTO POSELSTVÍ

President Uchtdorf definuje pravé učedníky Ježí-
še Krista jako ty, kteří dávají najevo lásku, již chovají 
k Němu i k druhým, prostřednictvím skutků. Učí nás, že 
„pokud Spasitele opravdu milujeme, tíhneme k Němu 
v srdci a pak kráčíme cestou učednictví“. Zvažte mož-
nost zeptat se těch, které učíte, jak je láska motivuje 
k tomu, aby kráčeli cestou učednictví. Mohli byste se 
s nimi podělit i o své zkušenosti. Možná byste je mohli 
vybídnout, aby se modlili o více pravé lásky a více síly, 
aby dokázali na základě lásky jednat.

MLÁDEŽ
Dodržujme přikázání a mějme  
rádi druhé

Když pomyslíme na lásku, často jsou tím prvním, co 
nás napadne, romantické filmy, čokoláda a květi-

ny. Avšak láska – pravá láska – je ve srovnání s tímto 
mnohem hlubší a mnohem nesobečtější. Ježíš Kristus 
pro nás žil a zemřel, protože nás miluje. I ona dvě velká 
přikázání říkají, že máme milovat Boha a že máme 
milovat všechny ostatní. (Viz Matouš 22:36–40.) Jak však 
můžeme druhým dávat najevo, že je máme rádi?

President Uchtdorf uvádí Kristovo podobenství o dvou 
synech – o jednom, který pracuje pro svého otce, a o dru-
hém, který tak nečiní. Spasitel zdůrazňuje, že jen ten syn, 
který svého otce poslechl, ho má opravdu rád. Podobně 
i my, když jsme poslušni toho, co nám Bůh přikazuje, dává-
me najevo, že Ho milujeme a chceme se k Němu vrátit.

Jak ale dáváme najevo, že milujeme všechny ostatní? 
President Uchtdorf vysvětluje i toto: „Pokud opravdu 
milujeme své bližní, pomáháme chudým a potřebným, 
nemocným a sužovaným. Ti, kteří konají tyto nesobecké 
skutky soucitu a služby, jsou učedníky Ježíše Krista.“

Takže příště, až uvidíte některého ze svých rodičů, 
sourozenců či přátel, se zamyslete nad tím, jak byste 
jim mohli sloužit, abyste tím dali najevo, že je máte 
rádi. Nejenže to potěší je i vás, ale potěší to také vaše-
ho Otce v nebi.

DĚTI
Dávejme najevo lásku

Ježíš vyprávěl příběh o jednom otci, který měl dva 
syny. Otec pracoval na vinici a své dva syny požádal, 

aby mu šli pomoci. První syn to napřed odmítl, ale poz-
ději přišel, aby s prací na vinici pomohl. Druhý syn řekl, 
že pomůže, ale pak to neudělal. Ježíš učil, že první syn 
dal najevo více lásky k svému otci, protože byl poslušný.

Tento příběh si zahrajte! Pak napište nebo nakresle-
te tři věci, které můžete udělat, abyste tím dali najevo 
svou lásku k Nebeskému Otci.
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Náš Nebeský Otec ustano-
vil rodiny k tomu, aby nám 

pomáhaly učit správným zásadám 
v láskyplném prostředí. President 
Thomas S. Monson řekl: „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.“ 1

Susan W. Tannerová, někdejší 
generální presidentka Mladých žen, 
učila: „Náš Otec v nebi je příkla-
dem, který máme následovat. Miluje 
nás, učí nás, má s námi trpělivost 
a svěřuje nám svobodu jednání. … 
Ukázňování, což znamená ‚výuka‘, 
je občas zaměňováno s kritikou. 
Děti – tak jako všichni lidé – zdo-
konalují své chování díky lásce 
a povzbuzování více, než když jsou 
jim vytýkány chyby.“ 2

„Budou- li součástí našeho života 
rodinné modlitby, studium písem, 
rodinné domácí večery, kněžská 
požehnání a zachovávání saba-
tu,“ uvedl starší Quentin L. Cook 

Rodičovství je posvátnou povinností

z Kvora Dvanácti apoštolů, „budou 
naše děti … připraveny na věčný 
domov v nebi, ať již se jim v tomto 
obtížném světě stane cokoli.“ 3

Další verše z písem
1. Nefi 8:37; 3. Nefi 22:13;  
Nauka a smlouvy 93:40; 121:41

Příběhy ze života
„[Četl jsem si] noviny, když vtom 

se ke mně přitulil jeden můj malý 
vnuk,“ řekl starší Robert D. Hales 
z Kvora Dvanácti apoštolů. „Četl 
jsem si dál a s potěšením jsem 
naslouchal jeho sladkému hlásku, 
jak štěbetá v pozadí. Představte si 
mé překvapení, když se za nějakou 
chvíli vtěsnal mezi mě a noviny. 
Vzal můj obličej do rukou, přitiskl 
nos na ten můj a zeptal se: ‚Dědo! 
Jsi tam?‘

… Být tam znamená rozumět 
srdci našich mladých a navázat 
s nimi vztah. A navázat s nimi vztah 
neznamená s nimi jen mluvit, ale 
také s nimi něco dělat. …

Musíme plánovat a využívat 
příležitosti k výuce. …

Čím déle žiji, tím více si uvědo-
muji, že ony výukové momenty 
v mém mládí, a zvláště to, čemu 
mě učili rodiče, utvářely můj 
život, a díky nim jsem takový, 
jaký jsem.“ 4

ODKAZY
1. Thomas S. Monson, „Love at Home – 

Counsel from Our Prophet“, Liahona, 
Aug. 2011, 4.

2. Susan W. Tannerová, „Už jsem ti vyprávě-
la… ?“ Liahona, květen 2003, 74.

3. Quentin L. Cook, „Pán je mé světlo“, 
Liahona, květen 2015, 64.

4. Robert D. Hales, „Naše povinnost vůči 
Bohu – poslání rodičů a vedoucích 
ve vztahu k dorůstajícímu pokolení“, 
Liahona, květen 2010, 96, 95.
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S modlitbou si prostudujte tento materiál a usilujte o inspiraci, abyste poznaly, o co se 
máte podělit s těmi, které učíte. Jak porozumění dokumentu „Rodina – prohlášení světu“ 
prohloubí vaši víru v Boha a požehná těm, nad nimiž bdíte v rámci navštěvujícího 
učení? Další informace najdete na stránkách reliefsociety. lds. org.

Víra, rodina, služba

K zamyšlení
Proč se dá evangeliu nejlépe učit 
prostřednictvím jazyka a příkladu 
lásky?


