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Náš milovaný prorok, prezident Thomas S. Monson, 
učil, že „láska je skutočne pravou podstatou 
evanjelia“ 1.

Láska je taká dôležitá, že Ježiš povedal, že je to „prvé 
a veľké prikázanie“ a povedal, že sa na nej zakladá celý 
zákon aj proroci.2

Láska je ústredným motívom všetkého, čo v Cirkvi 
robíme. Každý program, každé stretnutie, každý skutok, 
ktorého sme súčasťou ako učeníci Ježiša Krista by mal 
vyvierať z tejto vlastnosti – lebo bez pravej lásky, „čistej 
lásky Kristovej“, nie sme ničím.3

Keď to už konečne pochopíme svojou mysľou a srd-
com, keď už konečne prehlásime svoju lásku k Bohu a  
k svojmu blížnemu, čo potom?

Stačí to, keď cítime súcit a lásku k ostatným? Uspokojí 
prehlásenie našej lásky k Bohu a k nášmu blížnemu náš 
záväzok Bohu?

Podobenstvo o dvoch synoch
Veľkňazi a židovskí starší sa pri chráme v Jeruzaleme 

prihovorili Ježišovi, aby Ho chytili v Jeho slovách. Avšak 
Spasiteľ to obrátil proti nim tým, že im porozprával príbeh.

„Jeden človek mal dvoch synov,“ začal. Otec prišiel k 
prvému a požiadal ho, aby išiel pracovať na vinicu. Ale 
oný syn odmietol. Neskôr však „oľutoval a šiel“.

Otec potom išiel k svojmu druhému synovi a požiadal 

ho, aby išiel pracovať na vinicu. Jeho druhý syn ho uistil, 
že pôjde, ale nikdy nešiel.

Potom sa Spasiteľ obrátil na kňazov a starších a spýtal 
sa: „Kto z tých dvoch splnil otcovu vôľu?“

Museli pripustiť, že to bol ten prvý syn – ten, ktorý 
povedal, že nepôjde, ale neskôr činil pokánie a išiel praco-
vať na vinicu.4

Spasiteľ použil tento príbeh na to, aby zdôraznil dôle-
žitú zásadu – tí, ktorí skutočne milujú Boha sú tí, ktorí 
poslúchajú prikázania.

Možno preto Ježiš žiadal ľudí, aby počúvali slová fari-
zejov a zákonníkov a riadili sa nimi, ale aby nenasledovali 
ich príklad.5 Títo učitelia náboženstva nežili podľa toho, čo 
hovorili. Radi sa rozprávali o náboženstve, ale nanešťastie 
neporozumeli jeho podstate.

Skutky a naša spása
V jednej z posledných Svojich lekcií Svojim učeníkom 

im Spasiteľ hovoril o poslednom súde. Zlovoľní a spravod-
liví budú oddelení. Tí dobrí zdedia večný život; tí zlovoľní 
budú poslaní do večného trestu.

Aký bol medzi týmito dvomi skupinami rozdiel?
Tí, ktorí prejavovali svoju lásku svojimi skutkami boli 

spasení. Tí, ktorí tak nečinili boli zatratení.6 Pravé obráte-
nie k evanjeliu Ježiša Krista a jeho hodnotám a zásadám 
bude potvrdené našimi skutkami v každodennom živote.
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Iba naše prehlásenie o láske k Bohu a k blížnemu nás 
napokon neoprávni k povýšeniu. Lebo ako učil Ježiš, „nie 
každý, kto mi hovorí: Pane, Pane, vstúpi do kráľovstva 
nebeského; ale ten, kto činí vôľu Otca môjho, ktorý je 
v nebi“ 7.

Čo prichádza po láske?
Odpoveď na otázku „Čo príde po láske?“ môže byť 

jednoduchá a priama. Ak skutočne milujeme Spasiteľa, 
nakloníme k Nemu svoje srdce, a potom kráčame po ceste 
učeníctva. Keď milujeme Boha, budeme sa usilovať dodr-
žiavať Jeho prikázania.8

Ak skutočne milujeme svojho blížneho, načiahneme sa, 
aby sme pomohli chudobným a núdznym, chorým a sužo-
vaným.9 Lebo tí, ktorí činia tieto nesebecké skutky súcitu a 
služby 10, tí sú učeníkmi Ježiša Krista.

Toto je to, čo prichádza po láske.
Toto je podstata evanjelia Ježiša Krista.

POZNÁMKY:
1. Thomas S. Monson, „Láska – podstata evanjelia“,  

Generálna konferencia apríl 2014, 113.
2. Pozri Matúš 22:36–40.
3. Pozri Moroni 7:46–47.
4. Pozri Matúš 21:28–32 (ekumenický preklad).
5. Pozri Matúš 23:3.
6. Pozri Matúš 25:31–46.
7. Matúš 7:21.
8. Pozri Ján 14:15.
9. Pozri NaZ 52:40.
10. Pozri Mosiáš 18:8–9.

UČENIE Z TOHTO POSOLSTVA

Prezident Uchtdorf definuje pravých učeníkov Ježiša 
Krista ako tých, ktorí preukazujú svoju lásku k Nemu a 
k ostatným skrze svoje skutky. Učí nás, že „ak skutočne 
milujeme Spasiteľa, nakloníme k Nemu svoje srdce, a 
potom kráčame po ceste učeníctva“. Zvážte, že sa tých, 
ktorých učíte spýtate, akými spôsobmi ich láska motivo-
vala k tomu, aby kráčali po ceste učeníctva. Môžete sa 
s nimi tiež podeliť o svoju skúsenosť. Môžete zvážiť, že 
ich vyzvete, aby sa modlili o viac pravej lásky a sily, aby 
mohli vyjadriť lásku.

MLÁDEŽ
Dodržiavanie prikázaní a milovanie 
ostatných

Keď premýšľame o láske, často nám ako prvé prí-
du na myseľ romantické filmy, čokoláda a kvety. 

Ale láska – pravá láska – je omnoho hlbšia a omnoho 
nesebeckejšia než toto. Ježiš Kristus pre nás žil a zomrel, 
pretože nás miloval. V skutočnosti, dve veľké prikázania 
sú milovať Boha a milovať každého (pozri Matúš 22:36–
40). Ale ako môžeme ukázať ostatným, že ich milujeme?

Prezident Uchtdorf zdieľa Kristovo podobenstvo o 
dvoch synoch, z ktorých jeden pracuje pre svojho otca, a 
ten druhý nie. Spasiteľ upozorňuje, že iba ten syn, ktorý 
poslúchol svojho otca ho skutočne miluje. Podobne aj 
keď my poslúchame Božie prikázania, ukazujeme, že Ho 
milujeme a že sa k Nemu chceme vrátiť.

Ale ako preukazujeme lásku ostatným? Prezident 
Uchtdorf vysvetľuje, že rovnako: „Ak skutočne miluje-
me svojho blížneho, načiahneme sa, aby sme pomohli 
chudobným a núdznym, chorým a sužovaným. Lebo tí, 
ktorí činia tieto nesebecké skutky súcitu a služby, tí sú 
učeníkmi Ježiša Krista.“

Takže keď nabudúce uvidíte svojho rodiča, súrodenca 
alebo priateľa, premýšľajte o tom, ako by ste im poslúži-
li, aby ste im ukázali svoju náklonnosť. Nielenže to ich i 
vás učiní šťastnými, ale aj váš Otec v Nebi bude šťastný.

DETI
Prejavovanie lásky

Ježiš sa podelil o príbeh o otcovi a jeho dvoch synoch. 
Otec pracoval na vinici a požiadal svojich synov, aby 

mu pomohli. Prvý syn najprv odmietol, ale neskôr prišiel 
a pomáhal na vinici. Druhý syn povedal, že pomôže, ale 
potom nikdy nepomohol. Ježiš učil, že prvý syn preuká-
zal viac lásky k svojmu otcovi tým, že bol poslušný.

Zahrajte tento príbeh! Potom si zapíšte alebo nakre-
slite tri veci, ktoré môžete urobiť, aby ste ukázali svoju 
lásku k Nebeskému Otcovi.
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Náš Nebeský Otec ustanovil 
rodiny, aby nám pomohol učiť 

sa správne zásady v milujúcom pro-
stredí. Prezident Thomas S. Monson 
povedal: „Dieťaťu častejšie vyslovte 
kompliment, objímte ho a povedz-
te: ,Mám ťa rád‘; vždy vyjadrite 
svoju vďaku. Nikdy nedovoľte, aby 
problém, ktorý má byť vyriešený 
bol dôležitejší než ten, kto má byť 
milovaný.“ 1

Susan W. Tannerová, bývalá gene-
rálna prezidentka Mladých žien, uči-
la: „Náš Otec v Nebi stvárňuje vzor, 
ktorý by sme mali nasledovať. Miluje 
nás, učí nás, má s nami trpezlivosť 
a zveril nám slobodu jednania. . . . 
Niekedy sa výchova, čo znamená 
,učenie‘, mýli s kritikou. Deti – a tiež 
aj ľudia všetkých vekových kategórií 
– zdokonaľujú svoje správanie viac 
prejavmi lásky a povzbudenia než 
hľadaním chýb.“ 2

„Ak verne zachovávame rodinnú 
modlitbu, štúdium písiem, rodinný 
domáci večer, kňazské požehna-
nia a svätíme deň sabatu,“ povedal 

Rodičovstvo je posvätná povinnosť

Starší Quentin L. Cook z Kvóra 
dvanástich apoštolov, „naše deti . . . 
budú pripravené na večný domov  
v nebesiach, bez ohľadu na to, čo  
sa im prihodí v zložitom svete.“ 3

Doplňujúce písma
1. Nefi 8:37; 3. Nefi 22:13; NaZ 
93:40; 121:41

Príbehy zo súčasnosti
„Čítal som si noviny, keď sa ku 

mne priplietol jeden z mojich vnu-
kov,“ povedal Starší Robert D. Hales 
z Kvóra dvanástich apoštolov. „Ako 
som si tak čítal ďalej, s potešením 
som počúval jeho hlások v pozadí. 
Predstavte si moje prekvapenie, keď 
sa za nejakú chvíľu vtesnal medzi 
mňa a noviny. Vzal mi tvár do rúk, 
pritisol si nos na môj a opýtal sa: 
,Starý otec! Si tu?‘

. . . Byť tu znamená byť v srd-
ciach našich mladých ľudí a nadvia-
zať s nimi vzťah. A nadviazať s nimi 
vzťah neznamená iba hovoriť s nimi, 
ale aj s nimi niečo robiť. . . .

Musíme plánovať a využiť príle-
žitosti k učeniu. . . .

. . . Čím som starší, tým viac 
si uvedomujem, že oné chvíle 
učenia v mladosti, a obzvlášť tie 
od mojich rodičov, sa odrazili v 
mojom živote a učinili ma tým, 
kým som.“ 4

POZNÁMKY:
1. Thomas S. Monson, „Love at Home – 

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

2. Susan W. Tannerová, „Did I Tell You . . . ?“ 
Liahona, máj 2003, 74.

3. Quentin L. Cook, „Pán je mojím svetlom“, 
Generálna konferencia apríl 2015, 58.

4. Robert D. Hales, „Naša povinnosť Bohu: 
úloha rodičov a vedúcich pre dorastajúcu 
generáciu“, Generálna konferencia apríl 
2010, 115.
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S modlitbou preštudujte tento materiál a usilujte o inšpiráciu, aby ste vedeli, o čo sa 
máte podeliť. Ako porozumenie prehlásenia „Rodina: Prehlásenie svetu“ zvýši vašu vieru 
v Boha a požehná tie, na ktoré dohliadate pomocou navštevujúceho učenia?  
Viac informácií nájdete na reliefsociety. lds. org.

Viera, rodina, pomoc

Zvážte toto
Prečo sa evanjelium najlepšie učí 
jazykom a príkladom lásky?


