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Vždy uprostřed

V kalendářích mnoha zemí červenec označuje 
střed roku. Zatímco počátky a konce bývají 
oslavovány a vzpomínány, středy často zůstá-

vají nepovšimnuty.
Počátky jsou dobou, kdy si dáváme předsevzetí, 

plánujeme a sršíme energií. Konce jsou dobou, kdy 
zvolňujeme a můžeme zakoušet pocity završení nebo 
ztráty. Když však máme ten správný postoj a představu-
jeme si sami sebe uprostřed, může nám to pomoci nejen 
porozumět životu o něco lépe, ale také učinit svůj život 
o něco smysluplnějším.

Uprostřed misionářské práce
Při rozhovorech s našimi mladými misionáři jim  

často říkávám, že se nacházejí uprostřed své misie.  
Ať už přijeli včera, nebo budou zítra odjíždět domů,  
žádám je, aby na sebe vždy hleděli tak, jako by byli 
právě uprostřed.

Noví misionáři mohou mít pocit, že jsou příliš ne-
zkušení na to, aby pracovali efektivně, a tak odkládají 
den, kdy promluví nebo budou jednat se sebedůvěrou 
a smělostí. Zkušení misionáři, jejichž misie se blíží ke 
konci, mohou být smutní z toho, že jejich misie končí, 
nebo mohou zvolnit, protože přemýšlejí o tom, co bu-
dou dělat po misii.

Bez ohledu na situaci a místo, kde slouží, je pravdou, 
že Pánovi misionáři každý den zasévají bezpočet semé-
nek dobrých zvěstí. Když na sebe budou vždy hledět 

tak, jako by byli uprostřed své misie, dodá to těmto věr-
ným zástupcům Páně odvahu a energii. To, co platí pro 
misionáře na plný úvazek, platí i pro každého z nás.

Vždy se nacházíme uprostřed
Tato změna náhledu na věc je více než jen pouhá 

hříčka mysli. Za myšlenkou, že se vždy nacházíme 
uprostřed, stojí vznešená pravda. Když na mapě vy-
hledáme svou polohu, jsme v pokušení říci, že stojíme 
na začátku. Při bližším prozkoumání však zjistíme, 
že ať už jsme kdekoli, jsme vždy uprostřed nějakého 
většího místa.

To, co platí pro prostor, platí i pro čas. Můžeme mít 
pocit, že jsme na počátku nebo na konci svého života, 
když si to však promítneme na pozadí věčnosti – když 
si uvědomíme, že náš duch existoval déle, než jsme 
schopni změřit, a že díky dokonalé oběti a Usmíření 
Ježíše Krista bude naše duše existovat po věčnost, která 
nastane –, pak můžeme rozeznat, že jsme skutečně 
uprostřed.

Nedávno jsem pocítil vnuknutí změnit náhrobní 
kámen svých rodičů. Čas ke hrobu nebyl laskavý a já 
jsem měl pocit, že nový náhrobní kámen by se k jejich 
příkladnému životu hodil lépe. Když jsem pohlédl na 
data narození a úmrtí, která na náhrobním kameni pojí 
běžná bezvýznamná pomlčka, tento malý symbol délky 
života náhle zaplavil mou mysl a srdce spoustou silných 
vzpomínek. Každá z těchto drahocenných vzpomínek 
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odráží okamžik uprostřed života mých rodičů a upro-
střed mého života.

Ať už jsme jakéhokoli věku, na jakémkoli místě, když 
se nám v životě něco přihodí, jsme vždy uprostřed. A co 
víc, uprostřed zůstaneme už na věky.

Naděje středové pozice
Ano, během života nastanou okamžiky počátku a 

okamžiky konce, ale ty budou pouze orientačními body 
na cestě po velikém středu našeho věčného života. Ať 
jsme na počátku, nebo na konci, ať jsme mladí, nebo 
staří, Pán nás může použít ke svému účelu, pokud jen 
odložíme všechny myšlenky, které omezují naši schop-
nost sloužit, a dovolíme Jeho vůli, aby formovala náš 
život.

Žalmista říká: „Tentoť jest den, kterýž učinil Hospodin, 
a protož radujme se a veselme se v něm.“ (Žalm 118:24.) 
Amulek nám připomíná, že „tento život je dobou na to, 
aby se lidé připravili na setkání s Bohem; ano, vizte, den 
tohoto života je dnem na to, aby lidé vykonávali práce 
své“. (Alma 34:32; zvýraznění přidáno.) A básnířka pře-
mítá: „Navěky – se skládá z mnoha Nyní.“ 1

Nacházet se vždy uprostřed znamená, že hra nikdy 
nekončí, naděje nikdy není ztracena a porážka nikdy 
není definitivní. Neboť bez ohledu na to, kde nebo 
v jaké situaci se nacházíme, line se před námi věčnost 
počátků a věčnost konců.

Vždy se nacházíme uprostřed.

ODKAZ
1. Emily Dickinsonová, „Forever – is composed of Nows“, The Complete 

Poems of Emily Dickinson, ed. Thomas H. Johnson (1960), 624.

NÁMĚTY PRO VÝUKU Z TOHOTO POSELSTVÍ

S rodinou můžete diskutovat o tom, jakým způsobem 
se nacházejí „vždy uprostřed“, i když jsou v nějakém 
ohledu na počátku nebo na konci. Povzbuďte je, aby se 
naplno věnovali svým současným činnostem a neulpívali 
na minulosti ani nečekali na příští činnost nebo projekt. 
Můžete navrhnout, aby si jako rodina vybrali něco, co 
jim pomůže tyto rady uplatnit v životě, a aby si sta-
novili datum, do kterého předpokládají, že svého cíle 
dosáhnou.

MLÁDEŽ
Uprostřed přípravy na misii

President Uchtdorf misionářům říká, aby na sebe hleděli 
tak, jako by byli uprostřed své misie. Tuto myšlenku 

můžete uplatnit také při své přípravě na misii – ke službě 
na misii se můžete připravovat, ať je vám 12, nebo 18.

Co můžete například dělat „uprostřed“ své přípravy 
na misii?

•  Vždy buďte způsobilí k návštěvě chrámu.
•  Naučte se rozpoznávat nabádání Ducha Svatého tím, že 

si budete zapisovat vnuknutí a budete podle nich jednat.
•  Modlete se za misionáře.
•  Zeptejte se misionářů ze svého okolí, co doporučují, 

abyste pro přípravu ke službě na misii udělali.
•  Naučte se efektivně nakládat se svým časem, začleňte 

důležité činnosti, jakými jsou služba, studium písem  
a psaní deníku.

•  Při rozhovoru se členem rodiny se podělte o verš  
z písem, který vás nedávno inspiroval. Vysvětlete,  
jak o tomto verši přemýšlíte.

•  Zeptejte se svých přátel na jejich náboženství a  
v co věří. Buďte ochotni podělit se o své přesvědčení.  
Pozvěte je na shromáždění nebo na církevní akce.

Když si uvědomíte, že jste uprostřed své přípravy 
na misii, budete moci žít tak, abyste byli více hodnými 
Pánovy důvěry a společenství Ducha.

DĚTI
Každý může něco učinit již nyní
1. President Uchtdorf učí, že bez ohledu na váš věk 

můžete udělat něco, čím pomůžete druhým. Do 
deníku nebo na papír si napište seznam svých darů 
a schopností. Zeptejte se svých rodičů, jaké podle 
nich máte dary.

2. Jak můžete své dary použít k tomu, abyste pomá-
hali druhým?

3. Na konec svého seznamu darů si napište jeden způ-
sob, jak tyto dary můžete tento týden použít k tomu, 
abyste pomohli druhým.
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Projevování našeho učednictví  
skrze lásku a službu
S modlitbou si prostudujte tento materiál, a jak to bude vhodné, diskutujte o něm se 
sestrami, které navštěvujete. Použijte uvedené otázky, abyste díky nim tyto sestry posílily  
a aby se Pomocné sdružení stalo aktivní součástí vašeho života.

Co mohu dělat?
1. Jak prohlubuji svou schopnost 
poskytovat druhým výživu?

2. Co dělám pro to, aby sestry, 
nad kterými bdím, věděly, že je 
mám ráda?

Další informace najdete na 
stránkách reliefsociety.lds.org.
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Víra, rodina, služba

Ježíš Kristus během svého smr-
telného života projevoval lásku 

k druhým tím, že jim sloužil. Řekl: 
„Po tomť poznají všickni, že jste moji 
učedlníci, budete-li míti lásku jedni 
k druhým.“ ( Jan 13:35.) Byl nám 
příkladem a přeje si, abychom po-
máhali „těm, kteří pomoci [naší] mají 
zapotřebí“. (Mosiáš 4:16.) Povolává 
své učedníky, aby s Ním pracovali 
na Jeho poslání, a dává jim příleži-
tost sloužit druhým a stávat se více 
takovými, jako je On.1

Naše služba, kterou poskytujeme 
jako navštěvující učitelky, se velmi 
přiblíží poslání našeho Spasitele, 
když těm, které navštěvujeme, 
budeme prokazovat lásku následují-
cími způsoby: 2

•  Zapamatujte si jejich jméno a 
jména členů jejich rodiny a lépe 
je poznejte.

•  Prokazujte jim lásku, aniž byste  
je soudily.

•  Bděte nad nimi a posilujte jejich 
víru, tak jako to činil Spasitel – 
pečujte o každou z nich jednot-
livě. (Viz 3. Nefi 11:15.)

•  Navažte s nimi upřímné přátelství 
a navštěvujte je doma i jinde.

•  Mějte každou sestru na pa-
měti. Pamatujte na narozeniny, 
promoce, svatby, křty a další 
události, které pro ni hodně 
znamenají.

•  Podávejte pomocnou ruku no-
vým a méně aktivním členům.

•  Podávejte pomocnou ruku osamě-
lým a těm, kteří potřebují útěchu.

Z písem
3. Nefi 11; Moroni 6:4; Nauka  

a smlouvy 20:47

Z naší historie
„Nový zákon obsahuje zprávy o 

ženách, jmenovaných i beze jména, 
které projevovaly víru v Ježíše 
Krista. … Tyto ženy se staly pří-
kladnými učednicemi. … Cestovaly 
s Ježíšem a Jeho Dvanácti apoštoly. 
Ochotně dávaly ze svého majetku, 
aby byly nápomocny Jeho poslání. 
I po Jeho smrti a Vzkříšení nadále 
zůstaly věrnými učednicemi.“ 3

Pavel psal o ženě jménem Fében, 
která byla služebnicí církve. (Viz 

Římanům 16:1.) Pavel lid žádal: 
„Abyste jí pomocni byli, jestliže by 
vás v čem potřebovala. Nebo i ona 
mnohým hostem ochotně poslu-
hovala.“ (Římanům 16:2.) „Služba, 
jakou prokazovala Fében a další 
význačné ženy Nového zákona, 
pokračuje i dnes díky členkám 
Pomocného sdružení – vedoucím, 
navštěvujícím učitelkám, matkám a 
dalším –, které jednají jako pečova-
telky nebo pomocnice mnohých.“ 4

ODKAZY
1. Viz Daughters in My Kingdom: The History 

and Work of Relief Society (2011), 105.
2. Viz Handbook 2: Administering the Church 

(2010), 3.2.3. 
3. Daughters in My Kingdom, 3.
4. Daughters in My Kingdom, 6.


