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Nasz ukochany prorok, Prezydent Thomas S. Monson, 
nauczał, że „istotą ewangelii jest miłość” 1.

Miłość jest niezmiernie ważna i dlatego Jezus 
określił ją mianem „[największego] i [pierwszego przykaza-
nia]”, na którym opiera się cały zakon i prorocy 2.

Jest siłą napędową i wszystko, co robimy w Kościele, 
dzieje się z jej powodu. Każdy program, każde spotkanie, 
każda forma aktywności, w której uczestniczymy jako 
uczniowie Jezusa Chrystusa, powinna wynikać z miłości  
— bo jeśli nie mamy miłości bliźniego, „[prawdziwej miło-
ści] Chrystusa” — jesteśmy niczym3.

A co po tym, kiedy już zrozumiemy to w naszym umy-
śle i sercu, i gdy okażemy naszą miłość Bogu i bliźnim?

Czy uczucie współczucia i miłości wobec bliźnich jest 
wystarczające? Czy okazywanie miłości do Boga i bliźnich 
wypełnia naszą powinność wobec Boga?

Przypowieść o dwóch synach
Przebywający w świątyni w Jerozolimie arcykapłani i 

starsi pośród Żydów próbowali złapać Jezusa w pułapkę 
słowną. Zbawiciel jednakże wykorzystał tę sytuację na 
Swoją korzyść, opowiadając poniższą historię.

„Pewien człowiek miał dwóch synów” — rozpoczął. 
Przystępując do pierwszego, poprosił, aby pracował 
w winnicy. Ten zapewnił ojca swego, że pójdzie, lecz 
nie poszedł. Ojciec przystąpił więc do drugiego syna i 
poprosił, aby pracował w winnicy.

Ten z kolei odmówił ojcu swemu, ale wkrótce potem 
„zastanowił się i poszedł”.

Następnie Zbawiciel zwróciwszy się do kapłanów i 
starszych, zapytał: „Który z tych dwóch wypełnił wolę 
ojcowską?”.

Musieli przyznać, że to drugi syn wypełnił wolę swo-
jego ojca — ten, który najpierw odmówił, ale potem 
poszedł pracować w winnicy 4.

Zbawiciel wykorzystał tę historię, aby podkreślić ważną 
zasadę — ci, którzy prawdziwie kochają Boga, przestrze-
gają Jego przykazań.

Być może właśnie dlatego Jezus zwrócił się do ludzi, 
aby słuchali i zachowywali słowa faryzeuszy i uczonych 
w Piśmie, ale nie podążali za ich przykładem5. Bowiem 
czynią oni wedle tego, co mówią. Uwielbiają rozprawiać o 
religii, lecz nie potrafią dostrzec jej istoty.

Nasze czyny i zbawienie
W jednej z ostatnich lekcji, jakiej Zbawiciel udzielił 

Swoim uczniom, mówił o sądzie ostatecznym. Wtedy to 
nastąpi oddzielenie niegodziwych od sprawiedliwych. 
Sprawiedliwi odziedziczą życie wieczne, niegodziwi zaś 
poniosą wieczną karę.

Jaka jest różnica pomiędzy tymi dwoma grupami ludzi?
Ci, którzy poprzez swoje uczynki okazywali miłość, 

zostaną zbawieni, a pozostali zostaną potępieni 6. Praw-
dziwe nawrócenie do ewangelii Jezusa Chrystusa, jej 
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istoty i zasad odzwierciedlać będą nasze codzienne 
uczynki.

W końcu sama deklaracja miłości do Boga i bliźnich nie 
kwalifikuje nas do wyniesienia. Jezus nauczał: „Nie każdy, 
kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa 
Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który 
jest w niebie” 7.

Co nastąpi po miłości?
Odpowiedź na pytanie „Miłość i co dalej?” powinna być 

zatem prosta i jednoznaczna. Jeśli prawdziwie miłujemy 
Zbawiciela, wówczas nasze serca skłaniają się ku Niemu 
i wstępujemy na ścieżkę, którą kroczą Jego uczniowie. 
Gdy zaś Boga miłujemy, przykazań Jego przestrzegać 
będziemy 8.

Jeśli prawdziwie kochamy bliźnich, wzrasta nasze 
pragnienie, aby wspomagać „biednych i potrzebujących, 
chorych i cierpiących” 9. Albowiem ci, którzy wypełniają te 
bezinteresowne uczynki miłosierdzia i służby 10, zaliczani 
są do uczniów Jezusa Chrystusa.

I to właśnie następuje po miłości.
Jest to istota ewangelii Jezusa Chrystusa.

PRZYPISY
1. Thomas S. Monson, „Miłość istotą ewangelii”, Liahona, maj 2014, str. 91.
2. Zob. Ew. Mateusza 22:36–40.
3. Zob. Moroni 7:46–47.
4. Zob. Ew. Mateusza 21:28–32.
5. Zob. Ew Mateusza 23:3.
6. Zob. Ew. Mateusza 25:31–46.
7. Ew. Mateusza 7:21.
8. Zob. Ew. Jana 14:15.
9. Nauki i Przymierza 52:40.
10. Zob. Mosjasz 18:8–9.

NAUCZANIE NA PODSTAWIE TEGO PRZESŁANIA
Prezydent Uchtdorf definiuje prawdziwych uczniów 

Jezusa Chrystusa, jako tych, którzy okazują swoją miłość 
do Niego i bliźnich poprzez swoje uczynki. Naucza, że 
„jeśli prawdziwie miłujemy Zbawiciela, wówczas nasze 
serca skłaniają się ku Niemu i wstępujemy na ścieżkę, 
którą kroczą Jego uczniowie”. Możesz zapytać tych, 
których odwiedzasz, w jaki sposób miłość motywuje ich 
do kroczenia ścieżką ucznia. Możesz także podzielić się 
z nimi swoimi doświadczeniami. Możesz też zachęcić ich 
do modlitwy o otrzymanie prawdziwej miłości i siły, by 
w swoich uczynkach kierowali się miłością.

MŁODZIEŻ
Przestrzeganie przykazań i 
okazywanie miłości bliźnim

Gdy myślimy o miłości, najczęściej pierwszymi rze-
czami, które przychodzą na myśl, są romantyczne 

filmy, czekoladki i kwiaty. Lecz miłość — prawdziwa 
miłość — jest o wiele głębsza i bardziej bezinteresowna. 
Jezus Chrystus okazał nam Swoją miłość przez to, jak 
żył, jak też i przez Swoją śmierć. W rzeczywistości dwa 
największe przykazania to miłowanie Boga i bliźniego 
swego (zob. Ew. Mateusza 22:36–40). Ale w jaki sposób 
możemy okazać bliźnim, że ich kochamy?

Prezydent Uchtdorf podzielił się przypowieścią o 
dwóch synach, z których jeden pracował dla ojca, a 
drugi nie. Zbawiciel wyjaśnił, że tylko ten z synów, który 
okazał posłuszeństwo, prawdziwie kochał swego ojca. 
Podobnie jest z nami — nasza miłość do Boga i pra-
gnienie, by powrócić do Niego, odzwierciedlają się w 
przestrzeganiu Jego przykazań.

Ale w jaki sposób mamy okazać miłość naszym 
bliźnim? Prezydent Uchtdorf wyjaśnił również, że „jeśli 
prawdziwie kochamy naszych bliźnich, wzrasta nasze 
pragnienie, aby wspomagać ‘biednych i potrzebujących, 
chorych i cierpiących’. Albowiem ci, którzy wypełniają te 
bezinteresowne uczynki miłosierdzia i służby, zaliczani 
są do uczniów Jezusa Chrystusa”.

Więc następnym razem, gdy zobaczysz rodzica, 
rodzeństwo lub znajomego, pomyśl o służbie, poprzez 
którą okażesz im swoją miłość. Uszczęśliwisz tym nie tylko 
ich oraz siebie, ale przede wszystkim Ojca w Niebie.

DZIECI
Okazywanie miłości

Jezus opowiedział historię o dwóch synach. Ojciec 
pracował w winnicy i poprosił swych synów, aby mu 

pomogli. Pierwszy syn zapewnił swego ojca, że pójdzie 
mu pomóc, lecz nie poszedł. Drugi zaś najpierw odmó-
wił, ale wkrótce potem poszedł. Jezus uświadomił nam, 
że drugi syn wykazał się większą miłością do swego 
ojca, okazując mu posłuszeństwo.

Postępuj, bazując na tej historii! Następnie napisz 
lub narysuj trzy rzeczy, które możesz zrobić, aby okazać 
swoją miłość Ojcu Niebieskiemu.
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Nasz Ojciec Niebieski ustanowił 
rodziny, abyśmy w atmosferze 

miłości nauczyli się właściwych 
zasad. Prezydent Thomas S. Monson 
powiedział: „Chwal swoje dziecko i 
przytulaj je; częściej mów ‘kocham 
cię’; zawsze wyrażaj wdzięczność. 
Nigdy nie pozwalaj, aby problem, 
który rozwiązujesz, stał się ważniej-
szy niż miłość do danej osoby” 1.

Susan W. Tanner, generalna 
prezydent Młodych Kobiet, powie-
działa: „Nasz Ojciec w Niebie jest 
przykładem wzoru, który powin-
nyśmy naśladować. On kocha 
nas, naucza, jest cierpliwy wobec 
nas i powierzył nam wolną wolę 
[…]. Czasami dyscyplina, która 
oznacza ‘naukę’, jest mylona z 
krytyką. Dzieci — jak i wszyscy 
ludzie w różnym wieku — lepiej 
poprawiają swe zachowanie dzięki 
miłości i zachęcie niż wtedy, gdy są 
krytykowane” 2.

Starszy Quentin L. Cook z Kwo-
rum Dwunastu Apostołów powie-
dział: „Jeśli w naszym domu wiernie 
będą odbywały się modlitwy 
rodzinne, studiowanie pism świę-
tych, domowe wieczory rodzinne, 

Rodzicielstwo jest świętą powinnością

błogosławieństwa kapłańskie i jeśli 
będziemy świętować dzień sabatu, 
nasze dzieci będą […] przygoto-
wane na życie w wiecznym domu 
w niebie bez względu na to, co 
spotka je w tym trudnym świecie” 3.

Dodatkowe fragmenty z pism 
świętych
1 Nefi 8:37; 3 Nefi 22:13; Nauki i 
Przymierza 93:40; Mojżesz 121:41

Historie z życia ludzi
„Czytałem gazetę, kiedy jeden 

z moich małych wnuków przytulił 
się do mnie — powiedział Starszy 
Robert D. Hales z Kworum Dwuna-
stu Apostołów. — Kiedy czytałem, 
rozkoszowałem się, słysząc jego 
słodki głosik szczebioczący w tle. 
Wyobraźcie sobie moje zdziwienie, 
kiedy po kilku chwilach wepchnął 
się pomiędzy mnie i gazetę. Ujmu-
jąc mą twarz rączkami i przyciska-
jąc swój nos do mojego, zapytał: 
‘Dziadku, czy ty mnie słuchasz?’ […].

Słuchanie oznacza rozumienie 
serc naszej młodzieży i kontaktowa-
nie się z nią. A komunikowanie się 
z nimi oznacza nie tylko rozmowę, 

ale również robienie z nimi róż-
nych rzeczy […].

Musimy zaplanować okazje do 
nauczania i korzystać z nich […].

Im dłużej żyję, tym bardziej 
dostrzegam, że okazje do naucza-
nia z czasów mojej młodości, 
szczególnie te, które wykorzystali 
moi rodzice, ukształtowały moje 
życie i uczyniły mnie tym, kim 
jestem” 4.
PRZYPISY
1. Thomas S. Monson, „Love at Home—

Counsel from Our Prophet,” Liahona, 
sierpień 2011, str. 4.

2. Susan W. Tanner, „Czy powiedziałam 
Ci…?”, Liahona, maj 2003, str. 73.

3. Quentin L. Cook, „Światłością mą Pan”, 
Liahona, maj 2015, str. 63.

4. Robert D. Hales, „Nasz obowiązek wobec 
Boga — misja rodziców i przywódców 
wobec młodego pokolenia”, Liahona,  
maj 2010, str. 95.
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Przestudiujcie z modlitwą to przesłanie i zastanówcie się nad fragmentem, którym 
chcecie się podzielić. W jaki sposób zrozumienie dokumentu „Rodzina: Proklamacja dla 
świata” umocni waszą wiarę w Boga i pobłogosławi życie tych, o których troszczycie się 
poprzez program odwiedzin domowych? Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę 
internetową: reliefsociety. lds. org.

Wiara, Rodzina, Służba

Zastanów się
Dlaczego nauczanie ewangelii 
językiem przepełnionym miłością 
oraz poprzez przykład jest 
najlepszym sposobem?


