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Nesen es vēroju, kā kāda cilvēku grupa vingrinā-
jās loka šaušanā. Tikai skatoties vien, man kļuva 
skaidrs, ka ir vajadzīgs laiks un vingrināšanās, lai 

apgūtu loka šaušanas mākslu.
Es nedomāju, ka ir iespējams iegūt izcila loka šāvēja 

reputāciju, šaujot pa tukšu sienu un tad zīmējot mērķus 
ap bultām. Jums ir jāmācās atrast mērķi un trāpīt tā centrā.

Mērķu zīmēšana
Ideja — par šaušanu vispirms un mērķa zīmēšanu 

vēlāk — var šķist mazliet absurda, taču dažreiz mēs šādi 
rīkojamies citos dzīves apstākļos.

Kā Baznīcas locekļi, mēs tiecamies pieķerties evaņģēlija 
programmām, jautājumiem un pat doktrīnām, kas mums 
šķiet interesantas, svarīgas vai patīkamas. Mēs tiekam kār-
dināti zīmēt mērķus tām apkārt, lai noticētu, ka tēmējam 
evaņģēlija centrā.

To ir vienkārši izdarīt.
Visos laikmetos mēs esam saņēmuši brīnišķīgus padomus 

un iedvesmu no Dieva praviešiem. Mēs arī saņemam norādī-
jumus un skaidrojumus no dažādām Baznīcas publikācijām, 
rokasgrāmatām un instrukcijām. Mēs vienkārši varam izvē-
lēties savu iemīļotāko evaņģēlija tematu, apvilkt tam apkārt 
mērķi un apgalvot, ka esam noteikuši evaņģēlija centru.

Glābējs vieš skaidrību
Šī problēma nav sastopama tikai mūsdienās. Senos lai-

kos reliģijas vadītāji pavadīja daudz laika pierakstot, grupē-
jot un diskutējot, kurš no simtiem baušļu bija vissvarīgākais.

Kādu dienu kāda reliģijas pētnieku grupa mēģināja 
panākt, lai Glābējs nonāktu pretrunā pats ar Sevi. Viņi 
lūdza Viņu izteikties par jautājumu, par kuru tikai daži 
bija vienisprātis.

„Mācītāj,” viņi vaicāja Viņam, „kurš ir augstākais bauslis 
bauslībā?”

Mēs visi zinām, kā Jēzus atbildēja: „Tev būs Dievu, savu 
Kungu, mīlēt no visas sirds un no visas dvēseles, un no 
visa sava prāta.

Šis ir augstākais un pirmais bauslis.
Otrs tam līdzīgs ir: tev būs savu tuvāku mīlēt kā sevi pašu.
Šinīs abos baušļos ir saņemta kopā visa bauslība un 

pravieši.” 1

Lūdzu, pievērsiet uzmanību pēdējam teikumam: „Šinīs 
abos baušļos ir saņemta kopā visa bauslība un pravieši.”

Glābējs ne tikai parādīja mums mērķi, bet arī noteica 
tā centru.

Trāpīšana mērķī
Kā Baznīcas locekļi, mēs noslēdzam derību — uzņem-

ties Jēzus Kristus Vārdu. Netieši izteikta šajā derībā ir 
sapratne par to, ka mēs centīsimies mācīties par Dievu, 
mīlēsim Viņu, vairosim savu ticību Viņam, godāsim Viņu, 
staigāsim Viņa takas un būsim nelokāmi Viņa liecinieki.

Jo vairāk mēs mācāmies par Dievu un sajūtam Viņa 
mīlestību pret mums, jo vairāk mēs apzināmies, ka Jēzus 
Kristus bezgalīgais upuris ir dievišķa dāvana no Dieva. Savu-
kārt Dieva mīlestība iedvesmo mūs izvēlēties iet pa patiesas 
grēku nožēlošanas taku, kas mūs aizvedīs līdz piedošanas 
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brīnumam. Šis process vairo mūsu mīlestību un līdzjūtību 
pret apkārtējiem. Mēs iemācīsimies neskatīt vīru pēc cepu-
res. Mēs pretosimies kārdinājumam — apsūdzēt vai tiesāt 
citus par viņu grēkiem, nepilnībām, trūkumiem, politiska-
jiem uzskatiem, reliģisko pārliecību, tautību vai ādas krāsu.

Katru, ko satiksim, mēs redzēsim kā mūsu Debesu Tēva 
bērnu — mūsu brāli vai māsu.

Mēs vērsīsimies pie citiem sapratnē un mīlestībā — 
pat pie tiem, kurus mīlēt varētu nebūt sevišķi viegli. Mēs 
sērosim ar tiem, kas sēro, un mierināsim tos, kam nepie-
ciešams mierinājums.2

Un mēs atskārtīsim, ka mums nevajag mocīties šaubās 
par pareizo evaņģēlija mērķi.

Divi augstākie baušļi ir šis mērķis. Šinīs abos baušļos ir 
saņemta kopā visa bauslība un pravieši.3 Kad mēs to pie-
ņemsim, visas pārējās labās lietas nostāsies savās vietās.

Ja mūsu galvenā uzmanība, domas un pūliņi ir centrēti 
uz savas mīlestības vairošanu pret Visuvareno Dievu un 
savas sirds dāvāšanu citiem, mēs varam zināt, ka esam 
atraduši pareizo mērķi un tēmējam tā centrā — kļūstot 
patiesi Jēzus Kristus mācekļi.

ATSAUCES
1. Mateja 22:36–40.
2. Skat. Mosijas 18:9.
3. Skat. Mateja 22:40.

KĀ MĀCĪT NO ŠĪ VĒSTĪJUMA?

Pirms dalīties šajā vēstījumā, jūs varētu nodziedāt 
„Glābējs mūs mīl” (Garīgās dziesmas, nr. 61). Tad jūs varē-
tu mudināt savus apmeklējamos apsvērt viņu „mērķus” 
dzīvē. Jūs varētu pārrunāt to, kā panākt, lai divi augstākie 
baušļi — „tev būs Dievu, savu Kungu, mīlēt” un „tev būs 
savu tuvāku mīlēt kā sevi pašu” (skat. Mateja 22:37, 39) — 
vienmēr būtu viņu rīcības pamatā. Jūs arī varētu dalīties 
konkrētos piemēros, kā jūs savā dzīvē esat koncentrējušies 
uz Kristu, un dalīties liecībā, kā tas jūs ir svētījis.

JAUNIEŠI
Smaids var visu vērst par labu

Prezidents Uhtdorfs nosaka divus mērķus, uz kuriem 
mums jātiecas savā rīcībā: mīlēt Dievu un mīlēt savu 

tuvāko. Taču dažreiz mīlēt citus nav tik vienkārši. Visas 
dzīves laikā var būt brīži, kad jums ir grūti biedroties ar 
cilvēkiem — varbūt kāds ir sāpinājis jūs vai jums ir grūti 
ar kādu sazināties vai sadzīvot. Šādos brīžos mēģiniet 
atcerēties mīlestību, ko esat sajutuši no draugiem, ģime-
nes, Debesu Tēva un Jēzus Kristus. Atcerieties prieku, ko 
sajutāt tādos brīžos, un centieties iztēloties, vai katram 
ir bijusi iespēja sajust šādu mīlestību. Atcerieties, ka 
katrs ir Dieva dēls vai meita un ir pelnījis gan Viņa, gan 
jūsu mīlestību.

Padomājiet par kādu konkrētu personu savā dzīvē, 
ar kuru jums bija grūti satikt. Iekļaujiet viņu savās 
lūgšanās un lūdziet Debesu Tēvam, lai Viņš atvērtu jūsu 
sirdi šim cilvēkam. Drīz vien jūs sāksiet redzēt viņus tā, 
kā redz Viņš: kā vienu no Viņa bērniem, kurš ir pelnījis 
mīlestību.

Pēc lūgšanas izdariet viņiem kaut ko jauku! Var-
būt uzaiciniet viņus uz kopējo jauniešu pasākumu 
vai izbraukumā ar draugiem. Piedāvājiet palīdzību 
ar mājasdarbu pildīšanu. Vienkārši pasakiet sveiki un 
uzsmaidiet viņiem. Šai vienkāršajai rīcībai var būt liela 
ietekme . . . jūsu abu dzīvē!

BĒRNIEM
Trāpīts!

Prezidents Uhtdorfs saka, ka evaņģēlijs ir pielīdzināms 
šaušanai mērķī. Mums ir jātēmē uz vissvarīgāko. 

Vissvarīgākie baušļi ir mīlēt Dievu un mīlēt savu tuvāko. 
Ja mēs koncentrējamies uz šīm divām lietām, mēs katru 
reizi varam trāpīt mērķa centrā!

Uz papīra lapas uzzīmējiet lielu mērķi. Lūdziet vecā-
ku nolasīt jums tālāk doto sarakstu. Ja kāda no lietām 
sarakstā palīdz mums izrādīt mīlestību Dievam un 
citiem, tad uzrakstiet vai uzzīmējiet to mērķa centrā.

Dalīties savās rotaļlietās
Zagt konfektes
Apmeklēt Baznīcu
Nosaukt kādu sliktā vārdā
Skaitīt lūgšanas
Apskaut kādu
Kauties ar brāli vai māsu
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Palīdzības biedrības nolūks ir „saga-
tavot sievietes mūžīgās dzīves svē-

tībām” — tā saka Linda K. Bērtone, 
Palīdzības biedrības vispārējā prezi-
dente.1 Mēs veicam „Tā Kunga darba 
būtisku daļu” tieši caur ticību, ģimeni 
un palīdzību.2

Palīdzības biedrība „ir laicīgs 
un garīgs darbs” — uzsver Kerola 
M. Stīvensa, pirmā padomniece Palī-
dzības biedrības vispārējā prezidijā. 
„To sievietes darīja Glābēja dienās, 
un to mēs turpinām darīt šodien.” 3

Skatoties uz samariešu sievieti 
pie akas, kura atstāja savu smeļamo 
trauku un aizskrēja pateikt citiem, 
ka Jēzus bija pravietis (skat. Jāņa 
4:6–42), vai uz Foibu, kura ar 
prieku kalpoja citiem visu savu 
dzīvi (skat. Romiešiem 16:1–2), mēs 
redzam tādu sieviešu paraugus Glā-
bēja dienās, kuras aktīvi darbojās, 
lai nāktu pie Kristus un palīdzētu 
citiem nākt pie Kristus. Viņš ir Tas, 

Palīdzības biedrības mērķis

kurš parāda mums ceļu uz mūžīgo 
dzīvi (skat. Jāņa 3:16).

Skatoties uz mūsu pionieru 
māsām Navū, Ilinoisā, kuras 
1842. gadā sapulcējās Sāras Kimbalas 
mājās, lai izveidotu savu organizāciju, 
mēs redzam, ka Palīdzības biedrība 
tika izveidota saskaņā ar Dieva ieceri 
un atbilstoši priesterības paraugam. 
Kad Elīza R. Snova bija uzrakstījusi 
statūtus, pravietis Džozefs Smits to 
pārskatīja. Viņš apzinājās, ka Baznīca 
nebija pilnīgi organizēta, kamēr sie-
vietes netika organizētas. Viņš teica, 
ka Tas Kungs pieņēma viņu ziedo-
jumu, taču bija kaut kas labāks par 
uzrakstītajiem statūtiem. „Es organi-
zēšu sievietes priesterības vadībā pēc 
priesterības parauga,” viņš teica.4

„Palīdzības biedrība nebija vēl 
viena sieviešu grupa, kura centās 
pasaulē darīt labu. Tā bija citāda. 
Tā bija „kaut kas labāks”, tāpēc ka tā 
tika organizēta priesterības pilnvaru 

vadībā. Tās organizēšana bija 
nepieciešamais solis Dieva darba 
atklāšanai uz Zemes.” 5

Papildu Svēto Rakstu  
panti un informācija
Mācības un Derību 25:2–3, 10; 
88:73; reliefsociety. lds. org
ATSAUCES
1. Linda K. Bērtone, citēta no Sarah Jane 

Weaver, „Relief Society Celebrates Birth-
day and More March 17”, Church News, 
2015. g. 13. marts, news. lds. org.

2. Linda K. Bērtone, citēta no Weaver, „Relief 
Society Celebrates Birthday”.

3. Kerola M. Stīvensa, citēta no Weaver, 
„Relief Society Celebrates Birthday”.

4. Džozefs Smits, Daughters in My Kingdom: 
The History and Work of Relief Society 
(2011), 11.–12. lpp.

5. Daughters in My Kingdom, 16. lpp.
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Lūgšanu pilnas izstudējiet šo materiālu un meklējiet iedvesmu, lai uzzinātu,  
ar kurām vēstījuma daļām dalīties.

Ticība, ģimene, palīdzība

Apdomājiet!
Kā Palīdzības biedrība palīdz 
sievietēm piepildīt savu Debesu 
Tēva doto dievišķo lomu un vadīt 
viņas uz mūžīgo dzīvi?


