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Nedavno sem opazoval skupino ljudi, ki so se urili 
v lokostrelski umetnosti. Zgolj z opazovanjem 
mi je postalo jasno, da sta za to, če hočeš lok in 

puščico res obvladati, potrebna čas in vaja.
Ne verjamem, da lahko pridobite sloves veščega lo

kostrelca, če merite v prazno steno, nato pa tarčo narišete 
okrog puščic. Naučiti se morate umetnosti tega, da tarčo 
najdete in da zadenete v polno.

Risanje tarč
To, da najprej streljamo in šele nato narišemo tarčo, 

se lahko zdi nekoliko absurdno, toda včasih prav takšno 
obnašanje izkazujemo v drugih življenjskih okoliščinah.

Kot člani Cerkve smo nagnjeni k temu, da se naveže
mo na evangelijske programe, teme in celo nauke, ki se 
nam zdijo zanimivi, pomembni ali prijetni. Mika nas, da bi 
okrog njih narisali tarčo, zaradi česar bi verjeli, da merimo 
v bistvo evangelija.

To naredimo zlahka.
Že stoletja dobivamo čudovit nasvet in navdih Božjih 

prerokov. Prav tako prejemamo usmeritve in pojasnila 
v različnih cerkvenih objavah, priročnikih in učbenikih. 
Zlahka bi lahko izbrali svojo najljubšo evangelijsko temo, 
okrog nje narisali središče tarče in trdili, da smo našli 
bistvo evangelija.

Odrešenik pojasni
Ta težava ni značilna le za današnji čas. Nekdaj so 

verski voditelji porabili veliko časa za katalogiziranje, 
razvrščanje, debatiranje, katera od na stotine zapovedi 
je najpomembnejša.

Nekega dne je skupina verskih učenjakov Odrešenika 
poskušala spraviti v protislovje. Prosili so ga, naj tehtno 
odgovori o zadevi, glede katere jih je le malo soglašalo.

»Učitelj,« so ga vprašali, »katera je največja zapoved 
v postavi?«

Vsi vemo, kako je Jezus odgovoril: »Ljubi Gospo
da, svojega Boga, z vsem srcem, z vso dušo in z vsem 
mišljenjem.

To je največja in prva zapoved.
Druga pa je njej podobna: Ljubi svojega bližnjega kakor 

samega sebe.
Na teh dveh zapovedih stoji vsa postava in preroki.« 1

Prosim, bodite pozorni na zadnjo poved: »Na teh dveh 
zapovedih stoji vsa postava in preroki.«

Odrešenik nam ni pokazal le tarče, temveč tudi zadetek 
v polno.

Zadeti tarčo
Kot člani Cerkve se zavežemo, da bomo prevzeli ime 

Jezusa Kristusa. Ta zaveza vsebuje razumevanje, da si 
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bomo prizadevali spoznavati Boga, ga imeti radi, poglab
ljati svojo vero vanj, ga spoštovati, hoditi po njegovi poti in 
trdno stati kot njegove priče.

Bolj spoznavamo Boga in čutimo njegovo ljubezen 
do nas, bolj se zavedamo, da je neskončna žrtev Jezusa 
Kristusa božanski Božji dar. In Božja ljubezen nas navdihu
je, da hodimo po poti resničnega kesanja, ki nas bo vodila 
do čudežnega odpuščanja. Ta postopek nam omogoča, 
da imamo več ljubezni in sočutja do ljudi okrog sebe. 

Naučili se bomo gledati preko nalepk. Zoperstavili se 
bomo skušnjavi, da bi druge obtožili ali sodili po njihovih 
grehih, šibkostih, napakah, političnih nagnjenjih, verskih 
prepričanjih, narodnostih ali barvi kože.

Vsakega, ki ga bomo srečali, bomo videli kot otroka 
nebeškega Očeta –  kot svojega brata ali sestro.

Razumevajoče in ljubeče bomo pomagali drugim –  celo 
tistim, ki jih ni tako lahko imeti rad. Žalovali bomo s tisti
mi, ki žalujejo, in tolažili tiste, ki potrebujejo tolažbo.2

In spoznali bomo, da ni potrebe, da bi se trpinčili glede 
pravilne evangelijske tarče.

Tarča sta obe veliki zapovedi. Na teh dveh zapovedih 
stoji vsa postava in preroki.3 Ko bomo to sprejeli, se bodo 
vse druge dobre stvari postavile na svoje mesto.

Če so naša prvotna osredotočenost, misli in prizadeva
nja usmerjena v to, da bi imeli še več ljubezni do vsemo
gočnega Boga in se v srcu predajali drugim, lahko vemo, 
da smo našli pravo tarčo in da merimo v polno –  da 
postajamo pravi učenci Jezusa Kristusa.

OPOMBE
1. Mt 22:36– 40.
2. Gl. Moz 18:9.
3. Gl. Mt 22:40.

NAUK SPOROČILA

Preden boste to sporočilo predali, bi lahko zape-
li hvalnico Our Savior’s Love (Hymns, št. 113). Potem 
premislite, da bi tiste, ki jih obiskujete, spodbudili, da 
bi premišljevali o »tarči« v svojem življenju. Lahko bi 
se pogovarjali o načinih, kako bi poskrbeli, da bi jih 

v življenju vodili obe veliki zapovedi –  naj ljubimo Gos-
poda, svojega Boga (gl. Mt 22:37, 39). Lahko bi se pogo-
varjali tudi o konkretnih načinih, kako ste se v življenju 
osredotočili na Kristusa, in pričevali, kako ste bili zaradi 
tega blagoslovljeni.

MLADINA
Nasmeh lahko veliko spremeni

Predsednik Uchtdorf prepozna dva cilja, za katera bi 
si morali prizadevati: ljubiti Boga in ljubiti bližnje. 

Vendar včasih drugih preprosto ni lahko ljubiti. Morda 
boste vse življenje težko sodelovali z drugimi –  morda 
vas je kdo prizadel, ali pa se z nekom stežka sporazume-
vate ali razumete. V teh trenutkih se spomnite ljubezni, 
ki ste jo čutili od prijateljev, družine, nebeškega Očeta 
in Jezusa Kristusa. Spomnite se radosti, ki ste jo občutili 
v tistih situacijah, in si poskušajte predstavljati, kako bi 
bilo, če bi nekdo imel priložnost občutiti takšno lju-
bezen. Spomnite se, da je vsak Božji otrok in si zasluži 
tako njegovo kot vašo ljubezen.

Pomislite na konkretne ljudi v svojem življenju, s ka-
terimi se težko razumete. Vključite jih v svoje molitve 
in nebeškega Očeta prosite, naj vam zanje odpre srce. 
Kmalu jih boste začeli gledati, kakor jih on: kot njegove 
otroke, ki si zaslužijo ljubezen.

Potem ko boste molili, zanje naredite nekaj lepega! 
Mogoče jih boste povabili na skupno dejavnost v Cerkvi 
ali na izlet s prijatelji. Ponudite se, da jim boste poma-
gali pri domači nalogi. Ali pa samo recite »živijo« in se 
jim nasmehnite. Majhne stvari lahko veliko spremenijo 
/.../ v vašem in njihovem življenju!

OTROCI
Zadetek v polno!

Predsednik Uchtdorf pravi, da je evangelij kot vaja 
merjenja v tarčo. Naš cilj morajo biti najpomemb-

nejše stvari. Najpomembnejši zapovedi sta ljubezen do 
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Boga in ljubezen do drugih. Če se osredotočimo na to 
dvoje, lahko vsakič zadenemo v polno!

Na papir narišite tarčo. Eden od staršev naj vam  
prebere naslednji seznam. Če je ena od postavk na 
seznamu nekaj, kar nam pomaga izkazati ljubezen 
do Boga in drugih, potem to napišite ali narišite  
v sredino tarče.

Posojajte svoje igrače.
Kradite sladkarije.
Pojdite v cerkev.
Nekoga pokličite z grdo besedo.
Molite.
Nekoga objemite.
Z brati in sestrami se pretepajte.

© 2017 Intellectual Reserve, Inc. Vse pravice pridržane. Natisnjeno v ZDA. V angleščini odobreno: 6/16. Prevod odobren: 6/16. Prevod dokumenta  
First Presidency Message, January 2017. Slovenian. 97921 177



S P O R O Č I L O  O B I S K U J O Č E G A  P O U Č E V A N J A  –   J A N U A R  2 0 1 7

Namen Društva za pomoč je,  
da »ženske pripravi na bla

goslove večnega življenja«, pravi 
Linda K. Burton, generalna pre
dsednica Društva za pomoč.1 Preko 
vere, družine in nudenja pomoči 
opravljamo svoje »bistveno delo« 2.

Društvo za pomoč »je posvetno 
in duhovno delo«, pravi Carole M. 
Stephens, prva svetovalka v general
nem predsedstvu Društva za pomoč. 
»To je tisto, kar so ženske počele 
v Odrešenikovih dneh, in to je tisto, 
kar delamo še danes.« 3

Ko pogledamo Samarijanko 
pri vodnjaku, ki je popustila svoj 
vrč za vodo in stekla drugim  
povedat, da je Jezus prerok (gl. 
Jn 4:6 42), ali Fojbo, ki je vse  
življenje radostno služila drugim 
(gl. Rim 16:1 2), vidimo vzor žensk 
v Odrešenikovih dneh, ki so dejav
no prihajale h Kristusu. On je tisti, 
ki nam pokaže pot v večno življe
nje (gl. Jn 3:16).

Namen Društva za pomoč

Ko se ozremo k svojim pionir
skim sestram v Nauvooju v Illinoisu, 
ki so se leta 1842 zbrale pri Sarah 
Kimball doma, da bi ustanovile 
lastno organizacijo, vidimo načrt 
Boga, ki je Društvo za pomoč tako 
poklical v obstoj, in sicer v soglasju 
z duhovništvom. Potem ko je Eliza 
R. Snow napisala statut, ga je prerok 
Joseph Smith pregledal. Spoznal je, 
da Cerkev ni bila v celoti ustanov
ljena, dokler niso bile organizirane 
ženske. Rekel je, da je Gospod nji
hovo darovanje sprejel, vendar da 
je še nekaj boljšega. »Ženske bom 
organiziral pod duhovništvom po 
vzorcu duhovništva,« je dejal.4

»Društvo za pomoč ni bilo le še 
ena skupina žensk, ki so se prizade
vale delati dobro v svetu. Bilo je dru
gačno. Bilo je ‘nekaj boljšega’, ker 
je bilo ustanovljeno z duhovniškim 
polnomočjem. Njegova organizacija 
je bila nujni korak pri razodevanju 
Božjega dela na zemlji.« 5

Dodatni odlomki iz svetih 
spisov in informacije
NaZ 25:2– 3, 10; 88:73;  
reliefsociety. lds. org

OPOMBE
1. Linda K. Burton, v Sarah Jane Weaver,  

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

2. Linda K. Burton, v Weaver, Relief Society 
Celebrates Birthday.

3. Carole M. Stephens, v 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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To gradivo preučite v duhu molitve in iščite navdih, da bi izvedeli, o čem naj govorite. vera, družina, pomoč

Premislite naslednje
Kako Društvo za pomoč 
ženskam pomaga izpolnjevati 
božansko vlogo, ki jim jo je dal 
Oče, in kako jih vodi v večno 
življenje?


