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Aby všetky ženy v Cirkvi úpenlivo žiadali o túžbu byť naplnené darom pravej lásky, čistej lásky 
Kristovej.

Nedávne sme spolu s mojím manželom navštívili mesto Nauvoo v Illinois. Kým sme tam boli, 
sedeli sme v hornej miestnosti obchodu z červených tehál, kde mal prorok Joseph Smith svoj 
úrad a obchod. Dychtivo sme počúvali sprievodkyňu, ktorá nám opísala niektoré historické 
udalosti znovuzriadenia, ktoré sa tam udiali.

Moje myšlienky sa obrátili k Združeniu pomoci a k niektorým učeniam, ktoré sestry Združenia 
pomoci v tejto miestnosti obdržali od proroka Josepha. Tieto učenia sa stali základnými 
zásadami, na ktorých je Združenie pomoci vybudované. Zámery ako zvýšiť vieru, posilniť 
rodiny v Sione a vyhľadávať tých, ktorí sú v núdzi a pomáhať im, boli zavedené na počiatku.
Vždy boli v súlade s učeniami našich prorokov.

Na jednom z týchto prvých stretnutí citoval prorok Joseph z Pavlových listov Korintským. Pavol 
sa vo svojej mocnej reči o pravej láske zmienil o viere, nádeji a pravej láske, a ukončil to: „Ale 
najväčšia z nich je láska.“1

Opisuje vlastnosti, ktoré stelesňuje pravá láska. Povedal:

„Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, láska sa nevystatuje a nenadúva;
… nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nezmýšľa zle,
neraduje sa z neprávosti, ale teší sa s pravdou;
všetko znáša, všetkému verí, všetkého sa nádejá, všetko pretrpí.

Láska nikdy neprestane.“2

Keď prorok Joseph hovoril k sestrám, povedal: „Nebuďte obmedzené vo vašich názoroch, pokiaľ 
ide o cnosti vašich blížnych. … Ak [máte] radi Ježiša, musia sa vaše duše rozletieť k ostatným.
… Keď rastie vaša nevinnosť a cnosť, keď rastie vaša dobrota, nech sa vaše srdce rozšíri – nech 
sa rozletí k ostatným – musíte byť veľmi trpezlivé a znášať chyby a omyly ľudstva. Aké vzácne 
sú duše ľudí!“3

Prehlásenie z písiem: „Láska nikdy neprestane“, sa stalo mottom Združenia pomoci kvôli tomu, 
že obsahuje tieto učenia a zodpovednosť, ktorú prorok Joseph Smith udelil sestrám Združenia 
pomoci, aby „utešovali núdznych“ a „zachraňovali duše“.4

Tieto základné zásady boli plne prijaté sestrami Združenia pomoci na celom svete, lebo toto je 
podstata diela Združenia pomoci.

Čo je pravá láska? Ako získame pravú lásku?



Prorok Mormon definuje pravú lásku ako čistú lásku Kristovu5, kým Pavol učí, že pravá láska 
„je spojivom dokonalosti“6 a Nefi nám pripomína, že Pán Boh dal prikázanie, že všetci ľudia 
majú mať pravú lásku, ktorá to pravá láska je láska7.

Keď sa zamýšľame nad Pavlovým opisom pravej lásky, učíme sa, že pravá láska nie je len 
jednoduchý skutok alebo niečo, čo dávame, ale je to stav bytia, stav srdca, láskavé pocity, ktoré 
sprevádzajú skutky lásky.

Mormon tiež učí, že pravá láska je udelená Pánovým pravým učeníkom a že pravá láska 
prečisťuje tých, ktorí ju majú.8 Okrem toho sa učíme, že pravá láska je božský dar, o ktorý sa 
musíme usilovať a modliť sa oň. Aby sme zdedili celestiálne kráľovstvo, musíme mať vo svojom 
srdci pravú lásku.9

Keď rozumieme tomu, že Pán nás žiada, aby sme sa odeli putom pravej lásky10, musíme zistiť, 
aké vlastnosti nám pomôžu rozvinúť pravú lásku.

V prvom rade musíme mať túžbu rásť v pravej láske a byť viac podobní Kristovi.

Ďalším krokom je modlitba. Mormon nás nabáda, aby sme sa modlili k Otcovi so všetkou silou 
srdca, aby sme mohli byť naplnení touto láskou. Táto božská láska je pravá láska, a keď sme 
naplnení takouto láskou, budeme ako On11.

Každodenné čítanie písiem môže priblížiť našu myseľ k Spasiteľovi a zatúžime byť viac ako On.

Vo svojej kancelárii som si zavesila obraz od Minervy Teichertovej Záchrana stratenej ovečky.
Znázorňuje Spasiteľa, ktorý stojí medzi Svojimi ovcami a vo Svojom náručí nežne drží malú 
ovečku. Pomáha mi to zamýšľať sa nad Jeho naliehavou prosbou: „Pas moje ovečky!“12, čo 
podľa mňa znamená slúžiť všetkým, ktorí sú vo vašej blízkosti a venovať zvláštnu pozornosť 
tým, ktorí sú v núdzi.

Spasiteľ je dokonalý príklad toho, ako rozvíjať pravú lásku. Počas Svojej služby v smrteľnosti 
preukazoval súcit s hladnými, s hriešnikmi, s tými, ktorí trpia a s chorými. Slúžil chudobným i 
bohatým; ženám, deťom i mužom; rodine, priateľom i cudzincom. Odpustil Svojim žalobcom a 
trpel a zomrel za celé ľudstvo.

Aj prorok Joseph Smith počas svojho života preukazoval pravú lásku, keď rozvíjal bratskú lásku 
a vážil si druhých. Bol dobre známy svojou dobrosrdečnosťou, sympatiami, súcitom a záujmom 
o tých, ktorí boli v jeho blízkosti.

Sme dnes požehnaní tým, že máme proroka, ktorý je stelesnením pravej lásky. Prezident Thomas 
S. Monsom je príkladom pre nás i pre svet. Je odetý do plášťa pravej lásky. Je láskavý, súcitný a 
veľkorysý, je to pravý služobník Pána Ježiša Krista.

Prezident Monson učí: „Pravá láska je mať trpezlivosť s niekým, kto nás sklamal. Znamená to 
odolávať nutkaniu ľahko sa uraziť. Znamená to akceptovať slabosti a nedokonalosti. Znamená to 
akceptovať ľudí takých, akí naozaj sú. Znamená to hľadieť na viac, než len na fyzický vzhľad, 
hľadieť na vlastnosti, ktoré s časom neochabujú. Znamená to odolávať nutkaniu rozdeľovať 
druhých do kategórií.“13



Keď máme pravú lásku, sme ochotné slúžiť druhým a pomáhať im, keď nám to nevyhovuje a 
bez toho, aby sme očakávali uznanie či odmenu. Neočakávame, že budeme povolané pomáhať, 
pretože pravá láska je prirodzenou črtou našej povahy. Keď sa rozhodneme byť láskavé, 
starostlivé, veľkorysé, trpezlivé, prijímajúce, odpúšťajúce, prístupné ku všetkým a nesebecké, 
zistíme, že sme naplnené pravou láskou.

Združenie pomoci poskytuje nespočetné spôsoby, ako slúžiť ostatným. Jedným z najdôležitejších 
spôsobov, ktorým si precvičujeme pravú lásku je navštevujúce učenie. Skrze efektívne 
navštevujúce učenie máme mnoho príležitostí milovať, pomáhať a slúžiť druhým. Tým, že 
prejavujeme pravú lásku, alebo lásku, očisťuje a posväcuje to našu dušu a pomáha nám to byť 
viac ako Spasiteľ.

Žasnem, keď som svedkom nespočetných skutkov pravej lásky, ktoré sú denne preukazované 
navštevujúcimi učiteľkami po celom svete, ktoré nesebecky poskytujú službu, aby naplnili 
potreby jednotlivých sestier a ich rodín. Týmto verným navštevujúcim učiteľkám hovorím: „Keď 
pomáhate, staráte sa, pozdvihujete, utešujete, počúvate, povzbudzujete, vyživujete, učíte a 
posilňujete sestry, o ktoré sa staráte, skrze tieto malé skutky pravej lásky nasledujete Spasiteľa a 
konáte ako nástroje v Jeho rukách.“ Chcem sa s vami podeliť o stručné príklady takejto služby.

Rosa trpí vysiľujúcou cukrovkou a inými chorobami. Vstúpila do Cirkvi pred niekoľkými rokmi.
Je slobodnou matkou dospievajúceho syna. Často musí byť na niekoľko dní hospitalizovaná. Jej 
láskavé navštevujúce učiteľky ju nielenže odvezú do nemocnice, ale ju aj navštevujú a utešujú, a 
tiež sa starajú o jej syna doma i v škole. Jej navštevujúce učiteľky slúžia ako jej priatelia i rodina.

Kathy po niekoľkých návštevách u jednej sestry zistila, že táto sestra nevie čítať, ale že sa to 
chce naučiť. Kathy jej ponúkla pomoc, hoci vedela, že si to bude vyžadovať čas, trpezlivosť a 
vytrvalosť.

Emily je mladá žena, ktorá hľadala pravdu. Jej manžel, Michael, sa príliš nezaujímal o 
náboženstvo. Keď Emily ochorela a strávila nejaký čas v nemocnici, Cali, sestra zo Združenia 
pomoci, ktorá bola tiež jej susedkou, jej navarila, postarala sa o jej dieťa, upratala dom a 
zariadila, aby Emily dostala kňazské požehnanie. Tieto skutky pravej lásky obmäkčili 
Michaelove srdce. Rozhodol sa prísť na zhromaždenie a stretnúť sa s misionármi. Emily a 
Michael boli nedávno pokrstení.

„Láska nikdy neprestane. … je dobrotivá, … nie je sebecká, … všetko znáša, všetko pretrpí.“14

Prezident Henry B. Eyring povedal: „História Združenia pomoci je naplnená výpočtom práve 
takýchto nevšedných činov nesebeckej služby. …Toto Združenie je zložené zo žien, ktorých 
pocity pravej lásky vyvierajú zo sŕdc zmenených tým, že sa kvalifikovali k uzatvoreniu zmlúv,
ktoré ponúka jedine Pánova pravá Cirkev a dodržiavajú ich. Ich pocity pravej lásky prichádzajú 
od Neho skrze Jeho uzmierenie. Ich činy pravej lásky sú vedené Jeho príkladom a prichádzajú 
z vďaky za Jeho neobmedzený dar milosrdenstva a skrze Ducha Svätého, ktorého On posiela za 
spoločníka pre Svoje služobnice v ich misii milosrdenstva. Práve preto boli a sú schopné docieliť 
a konať neobyčajné veci pre druhých a nachádzať radosť, dokonca aj keď ich vlastné potreby nie 
sú uspokojené.“15



Poskytovanie služby a prejavovanie pravej lásky druhým nám pomáha prekonať naše vlastné 
problémy, ktoré už pre nás nebudú predstavovať takú výzvu.

Teraz sa vrátim k tomu, čo prorok Joseph učil sestry v oných raných dňoch znovuzriadenia.
Naliehavo žiadajúc o prejavovanie pravej lásky a zhovievavosti, povedal: „Ak vyplníte tieto 
zásady, aká veľká a úžasná len bude vaša odmena v celestiálnom kráľovstve! Ak žijete tak, aby 
ste dosiahli svoje výsady, anjeli nemôžu odolať, a stanú sa vašimi spoločníkmi.“16

Aj dnes je to také isté, ako v tých raných dňoch v Nauvoo, kedy sestry išli a vyhľadávali, a 
pomáhali tým, ktorí boli v núdzi. Sestry v kráľovstve sú silnými piliermi duchovnej sily, súcitnej 
služby a oddanosti. Zasvätené navštevujúce učiteľky sa navzájom navštevujú a starajú sa jedna o 
druhú. Nasledujú Spasiteľov príklad a činia tak, ako činil On.

Všetky ženy v Združení pomoci môžu byť naplnené láskou a poznaním, že ich malé skutky 
pravej lásky majú uzdravujúcu moc pre ostatných i pre ne samé. S istotou spoznávajú, že pravá 
láska je čistá láska Kristova a že nikdy neprestane.

Keď čítate históriu Združenia pomoci, bude to pre vás inšpiráciou na to, aby ste zistili, že táto 
dôležitá zásada evanjelia je votkaná do celej knihy.

Chcem skončiť s výzvou, aby všetky ženy v Cirkvi úpenlivo žiadali o túžbu byť naplnené darom 
pravej lásky, čistej lásky Kristovej. Používajte všetky svoje zdroje na to, aby ste činili dobro, 
priniesli útechu a spásu tým, ktorí sú vo vašej blízkosti, vrátane vašej vlastnej rodiny. Pán bude 
korunovať vaše úsilie úspechom.

Kiež nás naše poznanie veľkej lásky, ktorú k nám majú Otec a Syn, a naša viera v uzmierenie a 
vďačnosť zaň pohnú k tomu, aby sme rozvíjali a preukazovali pravú lásku všetkým, ktorí sú v 
našej blízkosti. To je mojou modlitbou, v mene Ježiša Krista, amen.
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