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Neseniai stebėjau grupelę žmonių, besitreniruojan-
čių šaudymo iš lanko meną. Vien paprasčiausiai 
stebėdamas supratau, kad norėdamas įvaldyti 

lanką ir strėlę turi tam skirti laiko ir daug treniruotis.
Nemanau, kad galima tapti pripažintu šauliu šaudant 

į pliką sieną, o tada nupiešiant taikinius aplink strėles. 
Turi išmokti aptikti taikinį ir tada pataikyti į dešimtuką.

Piešti taikiniai
Pirma iššauti, o tada nupiešti taikinį gali pasirodyti 

truputį absurdiška, tačiau kartais mes būtent taip elgiamės 
tam tikromis gyvenimo aplinkybėmis.

Kaip Bažnyčios nariai, mes turime polinkį prisirišti prie 
Evangelijos programų, nuostatų ar doktrinų, kurios mums 
atrodo įdomios, svarbios ir smagios. Mes norėtume nupieš-
ti taikinius aplink jas, kad taip patikėtume, jog taikome į 
Evangelijos centrą.

Tai taip lengva.
Per amžius iš Dievo pranašų gavome didingų patarimų 

ir įkvėpimų. Mes taip pat gauname vadovavimą ir paaiš-
kinimus iš įvairių Bažnyčios leidinių ir vadovėlių. Mes be 
vargo galėtume pasirinkti savo mylimiausią Evangelijos 
temą, nupiešti taikinį aplinką ją ir traktuoti, kad pataikėme 
į Evangelijos centrą.

Gelbėtojas paaiškina
Tai nėra vien mūsų dienoms būdinga problema. Seno-

vėje dvasiniai vadovai gaišo daug laiko kataloguodami, 

klasifikuodami ir ginčydamiesi, kuris iš šimtų įsakymų yra 
pats svarbiausias.

Vieną dieną grupelė religijos žinovų bandė įtraukti 
Gelbėtoją į šią diskusiją. Jie paprašė Jo įvertinti tai, dėl 
ko tik keletas iš jų sutarė.

„Mokytojau, – paklausė jie Jo, – koks įsakymas yra 
didžiausias Įstatyme?“

Visi žinome, ką atsakė Jėzus: „Mylėk Viešpatį, savo 
Dievą, visa širdimi, visa siela ir visu protu.

Tai didžiausias ir pirmasis įsakymas.
Antrasis – panašus į jį: Mylėk savo artimą kaip save patį.
Šitais dviem įsakymais remiasi visas Įstatymas ir 

Pranašai.“ 1

Prašau atkreipti dėmesį į šį paskutinį sakinį: „Šitais 
dviem įsakymais remiasi visas Įstatymas ir Pranašai.“

Gelbėtojas ne tik parodė mums taikinį, Jis taip pat 
įvardijo jo centrą.

Pataikykime į taikinį
Kaip Bažnyčios nariai, mes sudarome sandorą, kad 

priimsime Jėzaus Kristaus vardą. Šios sandoros dalis yra 
suvokimas, kad mes stengsimės mokytis apie Dievą, mylėti 
Jį, stiprinti tikėjimą Juo, gerbsime Jį, eisime Jo keliu ir kaip 
Jo liudytojai stovėsime nepajudinami.

Kuo daugiau sužinome apie Dievą ir kuo daugiau Jo 
meilės jaučiame, tuo labiau suprantame, kad Jėzaus Kris-
taus beribė auka yra Dievo dangiška dovana mums. Taip 
Dievo meilė įkvepia mus eiti tikrosios atgailos keliu, kuris 
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nuves prie nuodėmių atleidimo stebuklo. Šis procesas 
padeda mums patirti stipresnę meilę ir užuojautą aplinki-
niams. Išmoksime nepaisyti išankstinės nuomonės ir žvelg-
sime giliau. Atsispirsime gundymams kaltinti ar teisti kitus 
pagal jų nuodėmes, trūkumus, ydas, politines pakraipas, 
religinius įsitikinimus, tautybę ar odos spalvą.

Į kiekvieną sutiktą žiūrėsime kaip į Dangiškojo Tėvo 
vaiką – mūsų brolį ar seserį.

Su supratingumu ir meile padėsime kitiems – net tiems, 
kuriuos ypač sunku mylėti. Gedėsime su tais, kurie gedi, ir 
guosime tuos, kuriems reikia paguodos.2

Ir suprasime, kad mums nėra reikalo kankintis dėl tei-
singo Evangelijos taikinio.

Du didieji įsakymai yra taikinys. Šiais dviem įsakymais 
remiasi visas Įstatymas ir Pranašai.3 Kai tai priimsime, visa 
kita atsistos į savo vietas.

Jei mūsų pagrindinis tikslas, mintys ir pastangos yra 
sutelktos į tai, kaip labiau mylėti Visagalį Dievą ir plačiau 
atverti savo širdį aplinkiniams, suprasime, kad radome 
teisingą taikinį ir taikomės į dešimtuką, taip tapdami 
tikraisiais Jėzaus Kristaus mokiniais.

IŠNAŠOS
1. Mato 22:36–40.
2. Žr. Mozijo 18:9.
3. Žr. Mato 22:40.

KAIP MOKYTI PAGAL ŠIĄ ŽINIĄ

Prieš dalydamiesi šia žinia galėtumėte sugiedoti gies-
mę „Meilė Tava“ (Giesmės, Nr. 54). Tada tuos, kuriuos 
lankote, galite paskatinti pamąstyti apie „taikinius“ 
jų gyvenime. Taip pat galėtumėte aptarti būdus, kaip 
užtikrinti, kad du didieji įsakymai – mylėti „Viešpatį, 
savo Dievą“ ir „savo artimą kaip save patį“ (žr. Mato 
22:37, 39) – visuomet lydėtų jų veiksmus. Taip pat galite 
pasidalyti, kaip jūs savo gyvenime susitelkiate į Kristų, 
ir paliudyti, kaip tai palaimino jūsų gyvenimą.

JAUNIMAS
Šypsena gali daug ką pakeisti

Prezidentas Uchtdorfas įvardija du tikslus, kurie turėtų 
lydėti mūsų veiksmus – tai meilė Dievui ir meilė savo 

artimam. Tačiau kartais nėra taip lengva mylėti kitus. 
Jūsų gyvenime gali pasitaikyti momentų, kai bus sunku 
bendrauti su kitais – gal dėl to, kad kas nors jus įskaudi-
no arba gal turite sunkumų bendraujant ar sutariant su 
kuo nors. Tokiomis akimirkomis pasistenkite prisiminti 
meilę, kurią jautėte iš savo draugų, šeimos narių, Dan-
giškojo Tėvo ir Jėzaus Kristaus. Prisiminkite jūsų patirtą 
džiaugsmą tose situacijose ir pasistenkite įsivaizduoti, 
kad visi turi galimybę pajausti tokią meilę. Atminkite, 
kad visi yra Dievo sūnūs ir dukterys, todėl nusipelno Jo 
ir jūsų meilės.

Pagalvokite apie konkrečius žmones savo gyvenime, 
su kuriais jums sunku sutarti. Prisiminkite juos savo mal-
dose ir prašykite Dangiškojo Tėvo atverti jūsų širdį jiems. 
Greitai pradėsite žvelgti į tuos žmones taip kaip Jis: kaip 
į vieną iš Jo vaikų, kuris nusipelno meilės.

Kai pasimelsite, padarykite jiems ką nors malonaus! 
Galbūt pakvieskite juos į bendrą veiklą ar išvyką su drau-
gais. Pasiūlykite pagalbą atliekant paskirtus namų darbus. 
Arba tiesiog pasakykite „labas“ ir nusišypsokite jiems. 
Maži dalykai gali smarkiai pakeisti jūsų abiejų gyvenimus!

VAIKAI
Dešimtukas!

Prezidentas Uchtdorfas sako, kad Evangelija yra tarsi 
šaudymo į taikinį treniruotė. Turime taikyti į pačius 

svarbiausius dalykus. Patys svarbiausi įsakymai yra mylė-
ti Dievą ir mylėti savo artimą. Jei susitelksime į šiuos du 
dalykus, pataikysime į dešimtuką!

Ant popieriaus lapo nupieškite didelį taikinį. Papra-
šykite vieno iš tėvų jums perskaityti šį sąrašą. Jei sąraše 
yra tai, kas padeda mums parodyti mūsų meilę Dievui ir 
aplinkiniams, tada parašykite arba nupieškite tai taiki-
nio viduryje.

Dalintis savo žaislais
Nugvelbti saldainį
Lankyti bažnyčią
Ką nors pravardžiuoti
Melstis
Ką nors apkabinti
Peštis su broliu ar seserimi
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Paramos bendrijos paskirtis yra 
„paruošti moteris amžinojo gyve-

nimo palaimoms“, – sako Linda K. 
Burton, visuotinė Paramos Bendrijos 
prezidentė.1 Būtent per tikėjimą, 
šeimą ir paramą įsitraukiame į savo 
„esminį vaidmenį šiame darbe“.2

Paramos bendrija „yra tiek laiki-
nas, tiek ir dvasinis darbas, – sako 
Karolė M. Styvens, pirmoji patarėja 
Visuotinėje Paramos bendrijos prezi-
dentūroje. – Būtent tai darė seserys 
Gelbėtojo dienomis, būtent tai toliau 
darome ir mes“ 3.

Kai žvelgiame į samarietę mote-
rį prie šaltinio, kuri paliko savo 
vandens indus ir nubėgo pasakyti 
kitiems, kad Jėzus yra pranašas (žr. 
Jono 4:6– 42), arba į Febę, kuri džiu-
giai tarnavo kitiems visą savo gyveni-
mą (žr. Romiečiams 16:1–2), matome 
pavyzdžius moterų, kurios aktyviai 
ėjo Kristaus link Gelbėtojo dienomis. 
Būtent Jis atveria mums kelią į amži-
nąjį gyvenimą (žr. Jono 3:16).

Paramos bendrijos paskirtis

Kai žvelgiame į mūsų seseris 
pradininkes Navū mieste, Ilino-
jaus valstijoje, kurios 1842 metais 
susirinko Saros Kimbal namuose, 
kad sukurtų savo pačių organizaci-
ją, matome Dievo planą suteikiant 
paramos Bendrijai gyvybę ir pajun-
giant ją kunigystės principams. Pra-
našas Džozefas Smitas peržvelgė 
Elizos R. Snou parašytą konstituciją. 
Jis suprato, kad Bažnyčia nebus 
pilnai suorganizuota, kol nebus 
suburtos moterys. Jis pasakė, kad 
Viešpats priėmė jų atnašą, tačiau 
galima padaryti dar daugiau, „šį tą 
geresnio“. „Aš subursiu moteris, kad 
joms vadovautų kunigystė pagal 
kunigystės modelį“, – sakė jis.4

„Paramos bendrija nebuvo 
tiesiog dar viena grupė moterų, 
bandančių padaryti kažką gero 
pasaulyje. Ji buvo kitokia. Ji buvo 
„šis tas geresnio“, nes buvo suor-
ganizuota vadovaujant kunigystei. 
Jos suorganizavimas buvo būtinas 

žingsnis įgyvendinant Dievo dar-
bą žemėje.“ 5

Papildomos Raštų eilutės ir 
informacija
Doktrinos ir Sandorų 25:2–3, 10; 
88:73; reliefsociety. lds. org
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Pamaldžiai išnagrinėkite šią medžiagą ir siekite įkvėpimo, kad suvoktumėte,  
ką reikia aptarti.

Tikėjimas, šeima, parama

Apsvarstykite
Kaip Paramos bendrija padeda 
moterims atlikti Dangiškojo Tėvo 
joms skirtą dieviškąjį vaidmenį 
ir veda jas amžinojo gyvenimo 
link?


