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Před několika lety mi jeden přítel, který se jmenuje 
Louis, vyprávěl dojemný příběh o své láskyplné 
a vlídné matce. Když zemřela, nezanechala svým 

synům a dcerám žádné jmění, pokud jde o peníze, ale 
bohatý odkaz, pokud jde o příklad, oběti a poslušnost.

Poté, co proběhl pohřební obřad a smutná cesta na 
hřbitov, se dospělí členové rodiny začali probírat skrov-
ným majetkem, který po sobě maminka zanechala. Louis 
mezi věcmi našel lísteček a klíček. Na lístečku stálo: 
„V rohové ložnici ve vrchní zásuvce mého prádelníku je 
malá truhlička. V ní je poklad mému srdci nejdražší. Tímto 
klíčem se truhlička odemyká.“

Všichni si říkali, co by tak asi z maminčina majetku 
mohlo mít dost velkou cenu na to, aby si to zamykala.

Přinesli truhličku z místa, kde spočívala, a opatrně ji 
pomocí klíče otevřeli. Když Louis a ostatní zkoumali její 
obsah, našli fotografie jednotlivých dětí s jejich jménem 
a datem narození. Louis pak vytáhl ručně vyrobené přáníč-
ko k Valentýnu. Dětsky neohrabaným rukopisem, v němž 
poznal svůj vlastní, na ní stála slova, která napsal před 
60 lety: „Milá maminko, mám Tě moc rád.“

Srdce se jim rozechvěla, hlasy zněly tlumeně a oči jim 
zvlhly dojetím. Maminčiným pokladem byla její věčná 
rodina. Síla její rodiny spočívala ve skálopevných zákla-
dech zbudovaných ze slov „mám tě rád“.

V dnešním světě není tohoto skálopevného základu 
lásky zapotřebí nikde více než právě v domově. A svět by 
neměl nikde najít lepší příklad tohoto základu než právě 

v rodinách Svatých posledních dnů, kteří činí lásku srdcem 
svého rodinného života.

Spasitel dal těm, kteří se prohlašují za Jeho učedníky, 
tento dalekosáhlý pokyn:

„Přikázaní nové dávám vám, abyste se milovali vespo-
lek; jakož já miloval jsem vás, abyste i vy milovali jeden 
druhého.

Po tomť poznají všickni, že jste moji učedlníci, budete- li 
míti lásku jedni k druhým.“ 1

Máme- li dodržovat přikázání mít jeden druhého rádi, 
musíme se jeden k druhému chovat se soucitem a s úctou 
a dávat druhým svou lásku najevo při každodenní komu-
nikaci. Láska se projevuje laskavým slovem, trpělivou 
odpovědí, nesobeckým skutkem, chápavým nasloucháním 
či odpouštějícím srdcem. Ve všech našich vztazích s lidmi 
nám tyto i jiné podobné skutky pomáhají dávat najevo 
lásku, kterou chováme v srdci.

President Gordon B. Hinckley (1910–2008) podotkl: 
„Láska je … oním hrncem [zlata, který se podle legendy 
skrývá] na konci duhy. Je však i něčím více než koncem 
duhy. Láska je také na jejím začátku, a právě z ní pramení 
krása, která se za bouřlivého dne klene po obloze. Láska 
je jistota, kterou s pláčem vyžadují děti, je to toužebné 
přání mladých, je to pojivo, které drží pohromadě manžel-
ství, a mazivo, které v rodině brání ničivým třenicím; je to 
pokojnost stáří a sluneční jas naděje, který proniká smrtí. 
Jak bohatí jsou ti, kteří se z ní těší ve svých vztazích s rodi-
nou, přáteli, v Církvi a s bližními!“ 2
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„Jakož já  
miloval jsem vás“

President Thomas S. Monson
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Láska je samotnou podstatou evangelia a nejušlechtilejší 
vlastností lidské duše. Láska je lékem pro sužované rodiny, 
nemocné obce a churavějící národy. Láska je úsměvem, 
zamáváním, laskavým slovem a komplimentem. Láska je 
obětí, službou a nesobeckostí.

Manželé, mějte rádi svou manželku. Chovejte se 
k ní s úctou a uznáním. Sestry, mějte rády svého manžela. 
Ctěte ho a povzbuzujte.

Rodiče, mějte rádi své děti. Modlete se za ně, učte je 
a vydávejte jim svědectví. Děti, mějte rády své rodiče. 
Projevujte jim úctu a vděčnost a buďte jich poslušny.

Bez čisté lásky Kristovy, jak říká Mormon, nejsme 
ničím.3 Modlím se o to, abychom se řídili radou Mormo-
na a „modl[ili] se k Otci z celé síly srdce, aby[chom] mohli 
býti naplněni touto láskou, kterou uděluje všem, kteří jsou 
pravými následovníky Syna jeho, Ježíše Krista; aby[chom] se 
mohli státi syny Božími; abychom, až se zjeví, byli jako on“.4

POZNÁMKY
1. Jan 13:34–35.
2. Gordon B. Hinckley, „And the Greatest of These Is Love“,  

Ensign, Mar. 1984, 3.
3. Viz Moroni 7:46; viz také verš 44.
4. Moroni 7:48.

NÁMĚTY PRO VÝUKU Z TOHOTO POSELSTVÍ

President Monson nás učí, jak je důležité, abychom 
dávali najevo pravou křesťanskou lásku, a to zejména 
v rodině. Zvažte možnost požádat ty, které navštěvuje-
te, aby se sešli jako celá rodina a diskutovali o tom, jak 
mohou dávat jeden druhému najevo více lásky. Mohli 
byste je vyzvat, aby si vybrali jednu myšlenku, která 
z této diskuse vyplyne, a naplánovali si, jak ji v rámci své 
rodiny uskutečnit. Členové rodiny se mohou například 
rozhodnout každý týden nějak tajně posloužit jinému 
členovi rodiny. Mohli byste je požádat, aby se později 
zamysleli nad tím, jak jim snaha dosáhnout daného cíle 
pomohla prohloubit lásku v rodině.

MLÁDEŽ
Modlitba za pokoj
Sarah T.

Moji rodiče mívali po shromáždění často schůzky, 
a tak jsem hlídala své tři mladší bratry a pomáha-

la jim s přípravou oběda – i když byli často podráždění 
a hladoví. Když se začali hádat, obvykle se mi malý 
spor podařilo vyřešit rychle. Ale někdy bylo obtížné 
nastolit klid, jakmile vypukla hádka, protože mě to 
vždy rozčílilo.

Jednou odpoledne bylo pro mé bratry obzvláš-
tě obtížné spolu vyjít. Zjistila jsem, že moje snaha 
nastolit klid všechno jen zhoršovala, protože jsem 
byla rozčilená. Takže jsem si připravila oběd sama pro 
sebe a přestala mluvit. Nakonec jsem řekla: „Chci se 
pomodlit. Mohli byste být na chvíli zticha?“ Jakmile 
se zklidnili, poprosila jsem o požehnání jídla. V závěru 
modlitby jsem dodala: „A pomoz nám, prosím, aby-
chom byli pokojní.“

Zprvu se zdálo, že to neslyšeli, a začali se znovu 
hádat. Rozzlobilo mě to, ale uvědomovala jsem si, že 
musím být tak láskyplná a pokojná, jak jen to bude 
možné, protože jsem se právě pomodlila o pokoj. Po 
minutě jsem pocítila velký klid. Jedla jsem, aniž bych 
cokoli říkala, a chlapci se nakonec přestali hádat. 
Uvědomila jsem si, že pokoj, který jsem pociťovala, 
byl odpovědí na onu prostou modlitbu. Modlila jsem se, 
abych byla pokojná, a Nebeský Otec mi pomohl zacho-
vat klid ve chvíli, kdy bylo velmi lákavé začít křičet. Vím, 
že On vskutku může zajistit, abychom pociťovali pokoj.
Autorka žije v Arizoně v USA.

DĚTI
Opravdový poklad

President Monson vypráví příběh o mamince, která 
měla zvláštní truhličku s pokladem. Když ji její děti 

otevřely, našly v ní své fotografie. Maminčiným pokla-
dem byla její rodina!

Opravdový poklad není zlato či klenoty – jsou to lidé, 
které máte rádi. Koho máte rádi? Nakreslete si truhlič-
ku s pokladem a dovnitř nakreslete ty, které máte rádi, 
nebo tam vepište jejich jména.
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Porozumění tomu, že Nebeský 
Otec dal svého Jednorozeného 

Syna, abychom mohli obdržet nesmr-
telnost a možnost získat věčný život, 
nám pomáhá pociťovat Boží neko-
nečnou lásku, která přesahuje naše 
chápání. I náš Spasitel nás miluje.

„Kdo nás odloučí od lásky 
Kristovy? …

Jist jsem zajisté, že ani smrt, ani 
život, ani andělé, ani knížatstvo, ani 
mocnosti, ani nastávající věci, ani 
budoucí,

ani vysokost, ani hlubokost, ani 
kterékoli jiné stvoření, nebude moci 
nás odloučiti od lásky Boží, kteráž 
jest v Kristu Ježíši, Pánu našem.“ 
(Římanům 8:35, 38–39.)

Starší D. Todd Christofferson 
z Kvora Dvanácti apoštolů o Usmí-
ření Ježíše Krista řekl: „Spasitelovo 
utrpení v Getsemanech a Jeho 
muka na kříži nás vykupují z hříchu 

Kristovo Usmíření  
je důkazem Boží lásky

tím, že uspokojují nároky, které si 
na nás činí spravedlnost. Těm, kteří 
činí pokání, nabízí milosrdenství 
a odpuštění. Usmíření Ježíše Krista 
také smazává dluh, který nám dluží 
spravedlnost, tím, že nás uzdravuje 
a vynahrazuje nám každé utrpení, 
které nevinně snášíme. ‚Neboť vizte, 
on vytrpí bolesti všech lidí, ano, 
bolesti každého živého stvoření, jak 
mužů, tak žen a dětí, kteří patří do 
rodiny Adamovy.‘ (2. Nefi 9:21; viz 
také Alma 7:11–12.)“ 1

Kristus nás vyryl na dlaně svých 
rukou. (Viz Izaiáš 49:16.) Linda 
K. Burtonová, generální presi-
dentka Pomocného sdružení, říká: 
„Tento vrcholný projev lásky by 
měl přimět každou z nás k tomu, 
abychom poklekly a v pokorné 
modlitbě poděkovaly Nebeskému 
Otci za to, že nás natolik miloval, 
že poslal svého Jednorozeného 

a dokonalého Syna, aby trpěl za 
naše hříchy, za naše zármutky 
a za všechno, co se nám v životě 
zdá nespravedlivé.“ 2

Další verše z písem  
a doplňující informace
Jan 3:16; 2. Nefi 2:6–7, 9;  
reliefsociety. lds. org

POZNÁMKY
1. D. Todd Christofferson, „Vykoupení“, 

Liahona, květen 2013, 110.
2. Linda K. Burtonová, „Máme víru  

v Usmíření Ježíše Krista vepsanou  
v srdci?“ Liahona, listopad 2012, 114.
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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.

Víra, rodina, služba

K zamyšlení
Jak můžeme vyjádřit vděčnost 
a lásku, jež chováme k Bohu 
a k Ježíši Kristu za dar 
Spasitelova Usmíření?


