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Nedávno jsem sledoval skupinku lidí, která se  
věnovala umění lukostřelby. Již od pohledu mi 
bylo jasné, že pokud se chce člověk opravdu 

dobře naučit ovládat luk a šípy, bude k tomu potřebovat 
čas a cvik.

Nemám pocit, že byste mohli získat pověst schopného 
lukostřelce tím, že budete střílet na bílou stěnu a poté 
kolem šípů dokreslíte terče. Musíte se naučit zamířit na 
terč a trefit se do černého.

Malování terčů
Nejprve vystřelit a teprve poté dokreslit terč se může 

jevit jako poněkud absurdní, ale někdy se v jiných život-
ních situacích přesně tak chováme.

Jako členové Církve máme tendenci lpět na určitých 
programech či záležitostech evangelia, a dokonce i na 
naukách, které považujeme za zajímavé, důležité nebo 
příjemné. Jsme pokoušeni si kolem nich dokreslovat terče, 
což vede k tomu, že věříme, že míříme přímo na střed 
evangelia.

Dochází k tomu jednoduše.
Po celé věky dostáváme úžasné rady a inspiraci od 

proroků Božích. Rovněž jsou nám dostupné pokyny 
a vysvětlení z různých církevních publikací a příruček. 
Snadno bychom si mohli vybrat své oblíbené téma evan-
gelia, nakreslit si kolem něho střed terče a pak si logicky 
zdůvodnit, že jsme našli střed evangelia.

Spasitel vysvětluje
Tento problém není omezen jen na dnešní dobu. V dáv-

ných dobách trávili náboženští vůdci spoustu času sepiso-
váním a seřazováním stovek přikázání a rozpravami o tom, 
které z nich je nejdůležitější.

Jednoho dne se skupina náboženských učenců pokusi-
la do této polemiky vtáhnout i Spasitele. Požádali Ho, aby 
přispěl svým názorem do diskuse o jisté záležitosti, u níž 
dokázalo najít shodu jen málo lidí.

„Mistře,“ zeptali se Ho, „které jest přikázaní veliké 
v zákoně?“

Všichni víme, jak Ježíš odpověděl: „Milovati budeš 
Pána Boha svého z celého srdce svého, a ze vší duše své, 
a ze vší mysli své.

To jest přední a veliké přikázaní.
Druhé pak jest podobné tomu: Milovati budeš bližního 

svého jako sebe samého.
Na těch dvou přikázáních všecken zákon záleží 

i proroci.“ 1

Povšimněte si prosím poslední věty: „Na těch dvou  
přikázáních všecken zákon záleží i proroci.“

Spasitel nám nejen ukázal terč, ale zároveň označil 
jeho střed.

Jak se trefit do terče
Jako členové Církve uzavíráme smlouvu, že na sebe 

vezmeme jméno Ježíše Krista. Z této smlouvy vyplývá 
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porozumění tomu, že se budeme snažit učit o Bohu, milo-
vat Ho, prohlubovat svou víru v Něho, ctít Ho, kráčet Jeho 
cestou a neochvějně stát jako Jeho svědkové.

Čím více se o Bohu učíme a pociťujeme lásku, kterou 
k nám chová, tím více si uvědomujeme, že nekoneč-
ná oběť Ježíše Krista je nadpozemským Božím darem. 
A Boží láska nás inspiruje k tomu, abychom vykročili po 
cestě opravdového pokání, která nás dovede k zázra-
ku odpuštění. Tento proces nám umožňuje pociťovat 
větší lásku a soucit vůči lidem kolem sebe. Naučíme se 
nehledět na nálepky, kterými jsou druzí označováni. 
Budeme odolávat pokušení obviňovat nebo soudit druhé 
na základě jejich hříchů, nedostatků, chyb, politických 
preferencí, náboženského přesvědčení, národnosti či 
barvy kůže.

V každém, s kým se setkáme, budeme vidět dítě našeho 
Nebeského Otce – svého bratra nebo svou sestru.

S porozuměním a láskou budeme druhým nabízet 
pomocnou ruku – a to i těm, které nemusí být zvlášť lehké 
mít rád. Budeme truchlit s těmi, kteří truchlí, a utěšovat ty, 
kteří potřebují útěchu.2

A uvědomíme si, že není potřeba, abychom se trápili 
tím, co je správným cílem evangelia.

Zmíněným cílem jsou ona dvě velká přikázání. Na 
těchto dvou přikázáních závisí celý zákon i proroci.3 Když 
toto přijmeme, všechny ostatní dobré věci zapadnou na 
své místo.

Pokud svou pozornost, myšlenky a úsilí zaměříme 
v první řadě na to, abychom prohloubili svou lásku  
k Všemohoucímu Bohu, a v srdci se budeme věnovat dru-
hým, budeme schopni poznat, že jsme našli ten správný 
terč a míříme přímo do černého – že se stáváme pravými  
učedníky Ježíše Krista.

POZNÁMKY
1. Matouš 22:36–40.
2. Viz Mosiáš 18:9.
3. Viz Matouš 22:40.

NÁMĚTY PRO VÝUKU Z TOHOTO POSELSTVÍ

Než se podělíte o toto poselství, mohli byste si zazpí-
vat píseň „Svou láskou Pán“ (Náboženské písně, č. 58). 
Pak zvažte možnost povzbudit ty, které navštěvujete, 
aby se zamysleli nad „terči“ ve svém životě. Mohli byste 

diskutovat o tom, jak zajistit, aby jejich skutky byly vždy 
v souladu s oněmi dvěma velkými přikázáními – „milo-
vati budeš Pána Boha svého“ a „milovati budeš bližního 
svého jako sebe samého“ (viz Matouš 22:37, 39). Mohli 
byste se také podělit o to, jak konkrétně se v životě 
zaměřujete na Krista vy, a podělit se o svědectví o tom, 
jaká požehnání vám toto úsilí přináší.

MLÁDEŽ
Úsměv může znamenat mnoho

President Uchtdorf hovoří o dvou cílech, k nimž mají 
směřovat naše skutky – milovat Boha a milovat 

své bližní. Někdy ale není moc jednoduché mít druhé 
rád. Během života mohou nastat období, kdy pro vás 
bude těžké jednat s druhými – možná se vás někdo 
dotkne nebo budete mít potíže s někým komuniko-
vat nebo vycházet. V takových okamžicích se pokuste 
vzpomenout si, jakou lásku jste pocítili od přátel, 
rodiny, Nebeského Otce a Ježíše Krista. Vzpomeňte 
si na radost, kterou jste v těchto situacích pociťovali, 
a pokuste se představit si, jaké by to bylo, kdyby měl 
každý příležitost takovou lásku zakusit. Pamatujte na 
to, že každý je dcerou nebo synem Boha, a zasluhuje si 
jak Jeho lásku, tak i tu vaši.

Zamyslete se nad konkrétním člověkem ve svém 
životě, s nímž jste měli potíže vyjít. Zahrňte ho do svých 
modliteb a proste Nebeského Otce, aby vám vůči němu 
otevřel srdce. Brzy tuto osobu začnete vnímat jako On – 
jako jedno z Jeho dětí, které si zasluhuje lásku.

Poté, co se pomodlíte, udělejte pro tohoto člově-
ka něco hezkého. Možná ho pozvěte na nějakou akci 
Vzájemného sdružení nebo na výlet s přáteli. Nabídněte 
mu pomoc s domácím úkolem. Anebo ho jen pozdravte 
a usmějte se na něj. Maličkosti mohou znamenat mno-
ho… v životě vás obou.

DĚTI
Trefa do černého!

President Uchtdorf říká, že evangelium je jako 
cvičit se ve střelbě do terče. Musíme mířit na to 
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nejdůležitější. Nejdůležitější přikázání jsou milovat Boha 
a milovat druhé. Pokud se zaměříme na tyto dvě věci, 
zvládneme se pokaždé trefit do černého!

Nakreslete na papír velký terč. Požádejte některého 
z rodičů, aby vám přečetl následující seznam. Pokud 
nám některá položka na seznamu pomáhá dávat najevo 
lásku, kterou chováme k Nebeskému Otci a k druhým, 
zapište si ji nebo nakreslete do středu terče.

Dělit se o hračky
Krást bonbony
Chodit na shromáždění
Nadávat někomu
Modlit se
Někoho obejmout
Prát se se sourozencem
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Účelem Pomocného sdru-
žení je „připravit ženy na 

požehnání věčného života“, říká 
Linda K. Burtonová, generální 
presidentka Pomocného sdružení.1 
Na své „životně důležité roli v tomto 
díle“ 2 se podílíme prostřednictvím 
víry, rodiny a poskytování pomoci.

Pomocné sdružení je „dílem 
jak časným, tak duchovním“, říká 
Carole M. Stephensová, první rád-
kyně v Generálním předsednictvu 
Pomocného sdružení. „To je to, čím 
se ženy zabývaly ve Spasitelově 
době, a to, čím se dále zabýváme 
i my.“ 3

Když se podíváme na Samaritán-
ku u studny, která tam zanechala 
své vědro a běžela říci druhým, že 
Ježíš je prorok (viz Jan 4:6–42), 
nebo na Fében, která celý život 
radostně sloužila druhým (viz  
Římanům 16:1–2), uvidíme příklady 
žen ze Spasitelovy doby, které se 
aktivně snažily přijít ke Kristu. A 

Účel Pomocného sdružení

právě On nám otevírá cestu k věč-
nému životu. (Viz Jan 3:16.)

Když se podíváme na sestry z řad 
pionýrů v illinoiském Nauvoo, které 
se v roce 1842 shromáždily v domě 
Sarah Kimballové, aby vytvořily 
svou vlastní organizaci, vidíme Boží 
plán k založení Pomocného sdruže-
ní a jeho uvedení v soulad s kněž-
stvím. Poté, co Eliza R. Snowová 
napsala stanovy, dostal je k posou-
zení Prorok Joseph Smith. Uvědomil 
si, že Církev nebyla plně zorga-
nizována, dokud nebyly zorgani-
zovány ženy. Řekl, že Pán přijímá 
jejich oběť, ale že má pro ně ještě 
něco lepšího. „Zorganizuji ženy 
pod vedením kněžství, podle vzoru 
kněžství,“ uvedl.4

„Pomocné sdružení nebyla jen 
další skupina žen, které se ve světě 
pokoušely konat dobro. Bylo to 
něco jiného. Bylo to ‚něco lepší-
ho‘, protože bylo zorganizováno 
pod vedením kněžské pravomoci. 

Organizace Pomocného sdružení 
byla nezbytným krokem v pokra-
čování Božího díla na zemi.“ 5

Další verše z písem a doplňující 
informace
Nauka a smlouvy 25:2–3, 10; 
88:73; reliefsociety. lds. org
POZNÁMKY
1. Linda K. Burton, v: Sarah Jane Weaver, 

„Relief Society Celebrates Birthday and 
More March 17“, Church News, Mar. 13, 
2015, news. lds. org.

2. Linda K. Burton, ve: Weaver, „Relief  
Society Celebrates Birthday“.

3. Carole M. Stephens, ve: Weaver, „Relief 
Society Celebrates Birthday“.

4. Joseph Smith, v: Daughters in My  
Kingdom: The History and Work of  
Relief Society (2011), 11–12.

5. Daughters in My Kingdom, 16.
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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 Pomocné sdružení pomáhá 
ženám naplňovat božskou roli, 
kterou jim určil Nebeský Otec, a 
jak je pomáhá vést k věčnému 
životu?


