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Pred niekoľkými rokmi mi môj priateľ Louis poroz-
prával dojemný príbeh o svojej nežnej matke. Keď 
zomrela, nezanechala svojim synom a dcéram 

žiadne veľké peniaze, ale skôr bohaté dedičstvo svojho 
príkladu, obete, poslušnosti.

Po prednesení pohrebných rečí a potom, čo ju odpre-
vadili na poslednú cestu na cintorín, si jej dospelé deti 
prezreli zopár maličkostí, ktoré po nej zostali. Louis medzi 
nimi objavil odkaz a kľúčik. V odkaze sa písalo: „V rohovej 
spálni, v spodnej zásuvke v mojom bielizníku je malá kra-
bička. V nej je môj najväčší poklad. Tento kľúčik ju otvorí.“

Všetci sa divili, čo malo pre ich mamu takú veľkú cenu, 
že to zamkla na kľúčik.

Vybrali onú krabičku z jej úkrytu a pozorne ju otvorili pri-
loženým kľúčikom. Keď si Louis spolu s ostatnými prezerali 
obsah krabičky, našli fotky každého jedného dieťaťa, spolu 
s jeho menom a dátumom narodenia. Louis potom vybral 
doma vyrobenú valentínku. Kostrbatým, detským písmom, 
v ktorom spoznal svoj rukopis, na nej boli napísané slová, 
ktoré napísal pred 60 rokmi: „Milá mama, mám ťa rád.“

Srdcia sa im naplnili láskou, hlasy zmäkli a oči sa napl-
nili slzami. Pokladom ich mamy bola jej večná rodina. Jej 
sila stála na skalopevnom základe slov „Mám ťa rád“.

V dnešnom svete nie je nikde inde oný skalopevný 
základ lásky taký potrebný ako v domove. A nikde inde by 
svet nenašiel lepší príklad oného základu než v domovoch 

Svätých neskorších dní, ktorí z lásky učinili stredobod 
svojho rodinného života.

Tým z nás, ktorí prehlasujú, že sú učeníkmi Spasiteľa 
Ježiša Krista, dal On sám túto ďalekosiahlu radu:

„Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa vzájomne 
milovali; ako som vás ja miloval, aby ste sa aj vy vzájom-
ne milovali.

Spasiteľ povedal: „Podľa toho poznajú všetci, že ste moji 
učeníci, keď sa budete vzájomne milovať.“ 1

Ak máme dodržiavať prikázanie navzájom sa milovať, 
musíme sa jeden k druhému správať láskavo a s úctou, 
preukazujúc našu lásku v každodenných interakciách. 
Láska ponúka láskavé slovo, trpezlivú odpoveď, nesebec-
ký skutok, chápajúce ucho, odpúšťajúce srdce. Vo všet-
kých našich vzťahoch s ľuďmi nám takéto skutky pomôžu 
prejaviť lásku, ktorú máme v srdciach.

Prezident Gordon B. Hinckley (1910 – 2008) si povši-
mol: „Láska . . . je hrniec zlata na konci dúhy. Napriek 
tomu je to viac než koniec dúhy. Láska je tiež začiatok a 
z nej tryská krása, ktorá sa klenie naprieč oblohou počas 
búrky. Láska je bezpečie detského plaču, túžba mlados-
ti, lepidlo, ktoré drží manželstvo a mazivo, ktoré chráni 
domov pred pustošivým trením; je to pokoj zrelého veku, 
slnečné svetlo nádeje žiariace skrze smrť. Akí bohatí sú tí, 
ktorí sa z nej tešia vo svojich vzťahoch s rodinou, s priateľ-
mi, cirkvou a susedmi.“ 2
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„Ako som  
vás ja miloval“

Prezident  
Thomas S. Monson
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Láska je úplnou podstatou evanjelia, najvznešenejšou 
vlastnosťou ľudskej duše. Láska je liekom pre neduži-
vé rodiny, choré komunity a nezdravé národy. Láska je 
úsmev, láskavé slovo a kompliment. Láska je obeť, služba a 
nesebeckosť.

Manželia, milujte svoje manželky. Správajte sa k nim s 
dôstojnosťou a s vďakou. Sestry, milujte svojich manželov. 
Správajte sa k nim s úctou a povzbudením.

Rodičia, milujte svoje deti. Modlite sa za ne, učte ich 
a vydávajte im svedectvo. Deti, milujte svojich rodičov. 
Preukazujte im úctu, vďačnosť a poslušnosť.

Mormon radí, že bez čistej lásky Kristovej „nie [sme] 
ničím“ 3. Je mojou modlitbou, aby sme sa mohli riadiť 
Mormonovou radou a modliť sa „k Otcovi so všetkou silou 
srdca, aby [sme] mohli byť naplnení touto láskou, ktorú dal 
všetkým tým, ktorí sú vernými nasledovníkmi Jeho Syna, 
Ježiša Krista; aby [sme] sa mohli stať synmi Božími; aby 
sme, keď sa zjaví, boli ako On“ 4.

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

marec 1984, 3.
3. Moroni 7:46; pozri tiež verš 44.
4. Moroni 7:48.

UČENIE Z TOHTO POSOLSTVA

Prezident Monson nás učí o dôležitosti prejavovania 
skutočnej kresťanskej lásky, najmä v domove. Zvážte, 
že požiadate tých, ktorých navštevujete, aby sa spo-
lu zhromaždili ako rodina a diskutovali o spôsoboch, 
ako si môžu navzájom preukazovať lásku. Mohli by ste 
ich povzbudiť, aby si vybrali jeden z týchto nápadov 
a naplánovali si, ako ho môžu dosiahnuť ako rodi-
na. Napríklad, členovia rodiny by sa mohli pousilovať 
ponúknuť každý týždeň inému členovi rodiny tajný 
skutok služby. Mohli by ste ich požiadať, aby neskôr 
premýšľali o tom, ako to, že sa pokúšali dosiahnuť svoj 
cieľ, zvýšilo lásku v ich domove.

MLÁDEŽ
Modlitba za pokoj
Sarah T.

Moji rodičia sa často zúčastňovali stretnutí po cir-
kevnom zhromaždení a ja som sa starala o svojich 

troch mladších bratov a pomáhala im uvariť obed – hoci 
boli často prchkí a hladní. Obyčajne, keď sa začali biť, 
rýchlo som ten malý problém vyriešila. Ale niekedy bolo 
ťažké nastoliť pokoj, keď už sa boj začal, pretože som 
bola podráždená.

V jedno popoludnie to s mojimi bratmi bolo na nevy-
držanie. Zistila som, že moje snahy o nastolenie pokoja 
veci len zhoršili, pretože som bola nahnevaná. A tak som 
si urobila obed a prestala som rozprávať. Napokon som 
oznámila: „Idem sa pomodliť. Mohli by ste byť, prosím, 
aspoň minútu ticho?“ Keď sa konečne utíšili, požiadala 
som o požehnanie jedla. Na konci modlitby som dodala: 
„A prosím, pomôž nám, aby sme boli tvorcami pokoja.“

Najprv sa zdalo, že nepočuli a začali sa opäť biť. Bola 
som otrávená, lebo som vedela, že potrebujem byť taká 
milujúca a pokojná ako sa len dá, pretože som sa práve 
teraz modlila za pokoj. O minútu som sa cítila veľmi 
pokojne. Jedla som bez toho, že by som čokoľvek pove-
dala a chlapci sa napokon prestali biť. Zistila som, že 
pokoj, ktorý som cítila, bol odpoveďou na jednoduchú 
modlitbu. Modlila som sa za to, aby som bola tvorcom 
pokoja a môj Nebeský Otec mi pomohol, aby som zosta-
la pokojná, keď som mala pokušenie kričať. Viem, že 
Boh nám skutočne môže dať pokoj.
Autorka žije v Arizone v USA.

DETI
Skutočný poklad

Prezident Monson rozpráva príbeh o matke, ktorá 
mala špeciálnu krabičku s pokladom. Keď ju jej deti 

otvorili, našli obrázky samých seba. Matkiným pokla-
dom bola jej rodina!

Skutočný poklad nie je zlato alebo klenoty – sú 
ním ľudia, ktorých milujete. Koho milujete? Nakreslite 
krabičku s pokladom spolu s obrázkami alebo menami 
tých, ktorých milujete.
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Porozumenie tomu, že nám 
náš Nebeský Otec dal Svojho 

Jednorodeného Syna, aby sme moh-
li mať nesmrteľnosť a potenciál pre 
večný život nám pomáha cítiť Božiu 
nekonečnú a nepochopiteľnú lásku 
k nám. Aj náš Spasiteľ nás miluje.

„Kto nás odlúči od Kristovej 
lásky? . . .

Som totiž presvedčený, že ani 
smrť, ani život, ani anjeli, ani knie-
žatstvá, ani prítomné, ani budúce 
veci, ani mocnosti,

ani to, čo je vysoko, ani to, čo je 
hlboko, ani nijaké iné stvorenie nebu-
de nás môcť odlúčiť od Božej lásky, 
ktorá je v Ježišovi Kristovi, našom 
Pánovi“ (Rímskym 8:35, 38 – 39).

Starší D. Todd Christofferson 
z Kvóra dvanástich apoštolov o 
uzmierení Ježiša Krista povedal: 
„Spasiteľovo utrpenie v Getsema-
noch a Jeho muky na kríži nás 

Kristovo uzmierenie je dôkazom 
Božej lásky

vykupujú z hriechu tým, že uspo-
kojujú nároky, ktoré si na nás robí 
spravodlivosť. Tým, ktorí činia 
pokánie, ponúka milosrdenstvo a 
odpustenie. Uzmierenie Ježiša Krista 
tiež spláca dlh, ktorý máme voči 
spravodlivosti tým, že nás uzdravuje 
a vynahradzuje nám každé utrpenie, 
ktoré nevinne znášame. ,Lebo hľa, 
on vytrpí bolesti všetkých ľudí, áno, 
bolesti každého živého stvorenia, 
ako mužov, tak aj žien a detí, ktorí 
patria do rodiny Adamovej‘ (2. Nefi 
9:21; pozri tiež Alma 7:11 – 12).“ 1

Kristus „do dlaní . . . si [nás] 
vyryl“ (Izaiáš 49:16). Linda K. 
Burtonová, generálna prezidentka 
Združenia pomoci hovorí: „Oný 
najvyšší skutok lásky by mal primäť 
každú z nás, aby sme pokľakli 
v úprimnej modlitbe a aby sme 
poďakovali Nebeskému Otcovi 
za to, že nás má rád tak veľmi, že 

poslal Svojho Jednorodeného a 
dokonalého Syna, aby trpel za 
naše hriechy, trápenia a za všetko, 
čo sa nám v našich životoch zdá 
nespravodlivé.“ 2

Dodatočné písma a informácie
Ján 3:16; 2. Nefi 2:6 – 7, 9; 
reliefsociety. lds. org

POZNÁMKY:
1. D. Todd Christofferson, „Vykúpenie“, 

Generálna konferencia apríl 2013, 156.
2. Linda K. Burtonová, „Je viera v uzmierenie 

Ježiša Krista vpísaná do nášho srdca?“ 
Generálna konferencia október 2012, 77.
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S modlitbou preštudujte tento materiál a usilujte o inšpiráciu, aby ste vedeli,  
o čo sa máte podeliť.

Viera,  
rodina, pomoc

Zvážte toto
Ako môžeme vyjadriť svoju 
vďačnosť a lásku k Bohu 
a Ježišovi Kristovi za dar 
uzmierenia nášho Spasiteľa? 


