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Nedávno som pozoroval skupinu ľudí, ktorí tréno-
vali lukostreľbu. Len z prostého pozorovania mi 
bolo jasné, že ak chcete skutočne ovládať luk a 

šíp, vyžaduje si to čas a tréning.
Nemyslím si, že môžete získať reputáciu skúseného 

lukostrelca tým, že strieľate na prázdnu stenu, a potom 
okolo šípov nakreslíte terč. Musíte sa naučiť umenie toho, 
ako nájsť terč a trafiť sa úplne do stredu.

Maľovanie terčov
Najprv streliť, a potom namaľovať terč sa možno zdá tro-

chu absurdné, ale niekedy sa v iných životných situáciách 
správame úplne rovnako.

Ako členovia Cirkvi máme tendenciu sa zaoberať 
takými programami, záležitosťami a dokonca náukami 
evanjelia, ktoré sa nám zdajú zaujímavé, dôležité, 
alebo z nich máme radosť. Máme pokušenie nakresliť 
okolo nich terče, a uveriť tomu, že sme sa zamerali 
na stred evanjelia.

To je ľahké.
Po celé veky dostávame od Božích prorokov úžasné 

rady a inšpiráciu. Tiež získavame vedenie a objasnenie z 
rôznych publikácií, príručiek a manuálov Cirkvi. Je ľahké 
si vybrať svoju obľúbenú tému z evanjelia a nakresliť 
okolo nej stred terča, a byť presvedčení, že sme našli 
stred evanjelia.

Spasiteľ objasňuje
Toto nie je len problém dnešnej doby. V starých dobách 

strávili náboženskí vedúci mnoho času tým, že katalogizo-
vali a ohodnocovali stovky prikázaní a debatovali o tom, 
ktoré z nich je najdôležitejšie.

Jedného dňa sa skupina náboženských učencov pokú-
sila zatiahnuť do tohto sporu i Spasiteľa. Požiadali Ho, aby 
zvážil záležitosť, s ktorou súhlasila iba menšina.

„Majstre,“ spýtali sa Ho, „ktoré je veľké prikázanie v 
zákone?“

Všetci vieme, ako Ježiš odpovedal: „Milovať budeš Pána, 
svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a celou mysľou.

To je veľké a prvé prikázanie.
A druhé je mu podobné: Milovať budeš blížneho ako 

seba samého.
Na týchto dvoch prikázaniach sa zakladá celý zákon aj 

proroci.“ 1

Prosím, všimnite si poslednú vetu: „Na týchto dvoch 
prikázaniach sa zakladá celý zákon aj proroci.“

Nielenže nám Spasiteľ ukazuje terč, ale tiež nám ukazu-
je jeho stred.

Zasiahnuť terč
Ako členovia Cirkvi sme uzatvorili zmluvu, že vezmeme 

na seba meno Ježiša Krista. Táto zmluva zahŕňa porozu-
menie toho, že sa budeme usilovať učiť sa o Bohu, milovať 
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Ho, zvyšovať našu vieru v Neho, rešpektovať Ho, kráčať po 
Jeho ceste a stáť pevne ako Jeho svedkovia.

Čím viac sa učíme o Bohu a čím viac cítime Jeho lásku 
k nám, tým viac si uvedomujeme, že nekonečná obeť 
Ježiša Krista je božský dar od Boha. A Božia láska nás 
inšpiruje k tomu, aby sme chodili po ceste pravého poká-
nia, ktorá vedie k zázraku odpustenia. Tento proces nám 
umožní, aby sme cítili k ľuďom okolo nás väčšiu lásku a 
súcit. Naučíme sa vidieť pod povrch. Odoláme pokušeniu 
obviňovať alebo súdiť druhých za ich hriechy, zlyhania, 
chyby, politické sklony, náboženské presvedčenie, národ-
nosť alebo farbu pleti.

Na každého, koho stretneme, sa budeme dívať ako na 
dieťa nášho Nebeského Otca – nášho brata alebo sestru.

Načiahneme sa k ostatným s porozumením a láskou – 
dokonca k tým, ktorých nie je ľahké milovať. Budeme žialiť 
s tými, ktorí žialia a utešovať tých, ktorí útechu potrebujú.2

A uvedomíme si, že sa nemusíme mučiť tým, čo je 
správnym terčom evanjelia.

Tým terčom sú dve veľké prikázania. Na týchto dvoch 
prikázaniach sa zakladá celý zákon aj proroci.3 Ak to 
prijmeme, všetky ostatné dobré veci zapadnú na správne 
miesto.

Ak sa náš primárny cieľ, myšlienka a úsilie sústredí na 
zvyšujúcu sa lásku k Všemocnému Bohu a ak načahuje-
me svoje srdce k ostatným, môžeme vedieť, že sme našli 
správny terč a zameriavame sa na stred – stávajúc sa tak 
pravými učeníkmi Ježiša Krista.

POZNÁMKY:
1. Matúš 22:36 – 40.
2. Pozri Mosiáš 18:9.
3. Pozri Matúš 22:40.

UČENIE Z TOHTO POSOLSTVA
Predtým, ako sa podelíte o toto posolstvo, mohli by 

ste si zaspievať pieseň „Our Savior’s Love“ (Hymns, č. 
113). Potom zvážte, že povzbudíte tých, ktorých nav-
števujete, aby premýšľali o „terčoch“ vo svojom živote. 
Mohli by ste diskutovať o spôsoboch, ako sa uistiť, že 
ich skutky sú vždy vedené dvomi veľkými prikázaniami 
– „milovať Pána svojho Boha“ a „milovať svojho blíž-
neho ako seba samého“ (pozri Matúš 22:37, 39). Tiež sa 
môžete podeliť o špecifické spôsoby, ktorými ste sa vy 
sami zamerali na Krista a podeliť sa o svedectvo, ako vás 
to požehnalo.

MLÁDEŽ
Úsmev môže všetko zmeniť

Prezident Uchtdorf hovorí o dvoch cieľoch, ku ktorým 
by sme mali smerovať svoje skutky: láska k Bohu a 

láska k nášmu blížnemu. Ale niekedy nie je ľahké milo-
vať ostatných. Počas vášho života môžu niekedy nastať 
obdobia, keď pre vás nie je ľahké jednať s ľuďmi – mož-
no vám niekto ublížil alebo sa vám ťažko komunikuje, 
alebo s niekým dobre nevychádzate. V takýchto chvíľach 
sa pokúste spomenúť si na lásku, ktorú cítite od priate-
ľov, rodiny, Nebeského Otca a Ježiša Krista. Spomeňte si 
na radosť, ktorú ste cítili v týchto situáciách a pokúste sa 
predstaviť si, že by mali všetci príležitosť pocítiť takúto 
lásku. Pamätajte na to, že každý je dcérou alebo synom 
Božím a zaslúži si Jeho i vašu lásku.

Premýšľajte o určitej osobe vo vašom živote, s ktorou 
sa vám ťažko vychádza. Zahrňte týchto ľudí do vašich 
modlitieb a požiadajte Nebeského Otca, aby vám otvoril 
srdce. Čoskoro ich začnete vidieť tak, ako ich vidí On: 
ako jedno z Jeho detí, ktoré si zasluhuje lásku.

Keď sa za nich pomodlíte, urobte pre nich niečo pek-
né! Možno by ste ich mohli pozvať na vzájomnú aktivitu 
alebo vziať ich von s priateľmi. Ponúknite im pomoc s 
domácou úlohou. Alebo ich len pozdravte a usmejte sa 
na nich. Malé veci môžu veľa zmeniť . . . v ich živote, i v 
tom vašom!

DETI
Stred terča!

Prezident Uchtdorf hovorí, že evanjelium je ako cviče-
nie streľby na terč. Musíme sa zamerať na tie najdô-

ležitejšie veci. Dve najdôležitejšie prikázania sú milovať 
Boha a milovať druhých ľudí. Ak sa zameriavame na 
tieto dve veci, môžeme vždy zasiahnuť stred terča!

Nakreslite na papier veľký terč. Požiadajte rodiča, 
aby vám prečítal nasledovný zoznam vecí. Ak nám 
niektorá z nich môže pomôcť ukázať našu lásku k Bohu 
a k druhým ľuďom, potom ju zapíšte alebo nakreslite do 
stredu terča.

Podeliť sa o hračky
Ukradnúť cukrík
Chodiť na zhromaždenia
Uraziť niekoho
Pomodliť sa
Objať niekoho
Biť sa so súrodencami
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Účelom Združenia pomoci je 
„pripraviť ženy na požehnania 

večného života,“ hovorí Linda K. 
Burtonová, generálna prezidentka 
Združenia pomoci.1 Skrze vieru, 
rodinu a pomoc sme zapojené 
do našej „kľúčovej úlohy v tomto 
diele“ 2.

Združenie pomoci „je časným 
a duchovným dielom“, hovorí 
Carole M. Stephensová, prvá rad-
kyňa v generálnom predsedníctve 
Združenia pomoci. „To je to, čo 
ženy robili v Spasiteľovej dobe a 
to, čo aj naďalej robia.“ 3

Keď sa pozeráme na ženu 
Samaritánku pri studni, ktorá tam 
zanechala svoju nádobu a bežala 
povedať ostatným, že Ježiš je prorok 
(pozri Ján 4:6 – 42) alebo na Fébu, 
ktorá s radosťou slúžila po celý 
svoj život druhým (pozri Rímskym 
16:1 – 2), vidíme príklady žien v 
Spasiteľovej dobe, ktoré zohrali 

Účel Združenia pomoci

aktívnu úlohu v prichádzaní ku 
Kristovi. On otvára cestu k večnému 
životu (pozri Ján 3:16).

Keď sa pozeráme na naše sestry 
pionierky v Nauvoo v Illinois, ktoré 
sa v roku 1842 zhromaždili v dome 
Sarah Kimballovej, aby si založili 
svoju vlastnú organizáciu, vidíme, 
že Združenie pomoci existuje podľa 
Božieho plánu a v súlade s kňaz-
stvom. Potom ako Eliza R. Snowová 
napísala stanovy, prorok Joseph 
Smith ich skontroloval. Uvedomil si, 
že Cirkev nebola plne zorganizova-
ná, kým neboli zorganizované ženy. 
Povedal, že Pán prijíma ich obeť, ale 
že existuje niečo lepšie. Povedal: 
„Zorganizujem ženy pod kňazstvom 
podľa vzoru kňazstva.“ 4

„Združenie pomoci nebola len 
ďalšia skupina žien, ktoré sa pokú-
šali urobiť vo svete niečo dobré. 
Bolo to niečo iné. Bolo to ,niečo 
lepšie‘, pretože bolo zorganizované 

pod kňazskou právomocou. Jeho 
zorganizovanie bolo potrebným 
krokom pri odhaľovaní Božieho 
diela na zemi.“ 5

Dodatočné písma a informácie
NaZ 25:2 – 3, 10; 88:73;  
reliefsociety. lds. org
POZNÁMKY:
1. Linda K. Burtonová, v Sarah Jane 

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

2. Linda K. Burtonová, vo Weaverová, „Relief 
Society Celebrates Birthday“.

3. Carole M. Stephensová, vo Weaverová, 
„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 preštudujte tento materiál a usilujte o inšpiráciu, aby ste vedeli,  
o čo sa máte podeliť.

Viera, rodina, pomoc

Zvážte toto
Ako Združenie pomoci pomáha 
ženám naplniť božskú úlohu, 
ktorú im dal Nebeský Otec a ako 
ich vedie k večnému životu?


