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Zawsze pośrodku

Według wielu używanych na świecie kalen
darzy, lipiec oznacza środek roku. Pod
czas gdy początki i zakończenia bywają 

świętowane i uwieczniane, środek pozostaje często 
niezauważony.

Czas początków to czas postanowień, tworzenia pla
nów, przypływu energii. Czas zakończeń to czas odpo
czynku, który może wiązać się z poczuciem spełnienia 
lub zawodu. Jeśli spojrzymy na to wszystko we właś
ciwy sposób i dostrzeżemy siebie pośrodku pewnego 
procesu, możemy lepiej rozumieć życie, a także przeżyć 
je w bardziej znaczący sposób.

W połowie misji
Gdy rozmawiam z naszymi młodymi misjonarzami, 

często mówię im, że są w pół drogi swojej misji. Nie
zależnie od tego, czy zaczęli misję dzień wcześniej czy 
zakończą ją następnego dnia, proszę ich, by widzieli w 
sobie misjonarzy, którzy są zawsze pośrodku misji.

Nowi misjonarze mogą myśleć, że nie mają dość 
doświadczenia, by mieć dobre efekty w pracy misjonar
skiej i przez to zaczynają mówić i działać z pewnością 
siebie i przekonaniem nieco później. Doświadczeni 
misjonarze, którzy wkrótce kończą misję, mogą smucić 
się, że ich misja dobiega końca lub zastanawiać się, jak 
ułożą sobie życie potem i przez to pracować bardziej 
opieszale.

Bez względu na okoliczności i miejsce służby prawda 
jest taka, że misjonarze Pana każdego dnia sieją nie
zliczone ziarenka dobrej nowiny. Jeśli będą myśleli o 
sobie jako o misjonarzach będących w połowie misji, 
ośmieli ich to i doda im energii do pracy wiernych 
reprezentantów Pana. Dotyczy to zarówno pełnoetato
wych misjonarzy, jak i nas wszystkich.

Jesteśmy zawsze pośrodku
Ta zmiana spojrzenia jest czymś więcej niż tylko 

prostą zabawą intelektualną. Idea, że jesteśmy zaw
sze w trakcie pewnych procesów, zawiera wzniosłą 
prawdę. Gdy patrzymy na nasze położenie na mapie, 
mamy pokusę, by powiedzieć, że jesteśmy gdzieś na 
początku. Ale jeśli spojrzymy wnikliwiej, okaże się, 
że jesteśmy po prostu pośrodku jakiegoś większego 
obszaru.

Dotyczy to przestrzeni i czasu. Możemy czuć, że 
jesteśmy na początku lub u schyłku naszego życia, 
ale gdy spojrzymy na swoje położenie w odniesieniu 
do wieczności — gdy zdamy sobie sprawę z tego, że 
nasze duchy istnieją ponad czasem i poza naszym wy
obrażeniem o nim i że nasze dusze będą trwały przez 
wieczność, która nastanie, dzięki doskonałej ofierze 
i Zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa — wtedy przy
znamy, że rzeczywiście znajdujemy się „pośrodku”.

Ostatnio uznałem, że należy odnowić nagrobek 
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moich rodziców. Czas nie obszedł się łaskawie z ich 
grobem i pomyślałem, że nowy nagrobek lepiej upa
miętniałby przykładne życie moich rodziców. Kiedy po
patrzyłem na płytę nagrobną, ta niepozorna kreseczka 
łącząca daty narodzin i śmierci wywołała w moim umy
śle i sercu lawinę drogocennych wspomnień. Każde 
z nich związane było z jakimś wydarzeniem z życia 
moich rodziców, a także — z mojego własnego życia.

Niezależnie od naszego wieku i tego, gdzie się znaj
dujemy, to, co dzieje się w naszym życiu, oznacza, że 
zawsze jesteśmy gdzieś pośrodku życia. Co więcej, tak 
będzie już zawsze.

Nadzieja
Tak, przez całe nasze życie będą momenty począt

ków i końców, ale są one tylko słupkami wzdłuż drogi 
— drogi naszej podróży przez krainy wiecznych żywo
tów. Niezależnie od tego, czy jesteśmy na początku 
czy na końcu, młodzi czy starzy, Pan może posłużyć 
się nami, by osiągnąć swoje cele, jeśli zwyczajnie 
odsuniemy wszelkie myśli, które ograniczają naszą 
zdolność służenia i jeśli pozwolimy, by to On kształto
wał nasze życie.

Psalmista mówi: „Oto dzień, który Pan uczynił, we
selmy się i radujmy się w nim” (Psalm 118:24). Amulek 
przypomina nam o tym, że „to życie dane jest ludziom, 
aby przygotowali się na spotkanie z Bogiem. Okres tego 
życia jest okresem danym ludziom na wykonanie ich 
prac” (Alma 34:32; kursywa dodana). A pewna poetka 
przyznaje w zadumie, że wieczność składa się z niezli
czonych „teraz” 1.

Nieskończoność życia oznacza, że ta gra nigdy się 
nie kończy, nadzieja nigdy nie umiera, porażka nigdy 
nie jest ostateczna. Bez względu na to, gdzie się znaj
dujemy i w jakich okolicznościach przyszło nam żyć, 
przed nami rozciąga się wieczność początków  
i końców.

Jesteśmy zawsze pośrodku.

PRZYPIS
1. Emily Dickinson, „Forever — is composed of Nows”, w: The  

Complete Poems of Emily Dickinson, wyd. Thomas H. Johnson 
(1960), pozycja 624.

NAUCZANIE NA PODSTAWIE TEGO PRZESŁANIA

Możecie porozmawiać z rodziną, którą odwiedzacie, 
o byciu „zawsze pośrodku”, nawet w trakcie rozpoczy
nania bądź kończenia czegoś. Zachęćcie ich do tego, by 
wykonywali najlepiej, jak potrafią, swoje obecne zaję
cia, nie roztrząsając przeszłych wydarzeń i nie czekając 
na to, co przyniesie przyszłość. Możecie zasugerować, 
by rodzina zdecydowała się zrobić jedną rzecz wspólnie, 
by wcielić w życie powyższą radę. Jej członkowie mogą 
wyznaczyć sobie termin, w którym postarają się osiąg
nąć cel.

MŁODZIEŻ
W połowie przygotowań na misję

Prezydent Uchtdorf mówi misjonarzom, by myśleli o 
sobie jako o kimś, kto jest w połowie misji. Możecie 

wdrożyć ten pomysł w wasze przygotowania do misji: 
bez względu na to, czy macie 12 czy 18 lat, możecie 
przygotowywać się do służby na misji.

Co możecie zrobić, będąc w trakcie tych 
przygotowań?

•  Zawsze bądźcie godni tego, by uczęszczać do świątyni.
•  Nauczcie się rozpoznawać podszepty Ducha Świętego 

poprzez zapisywanie ich i stosowanie się do nich.
•  Módlcie się za misjonarzy.
•  Zapytajcie misjonarzy z waszego obszaru, co oni  

polecają jako przygotowanie się do misji.
•  Uczcie się efektywnie wykorzystywać wasz czas,  

nie zapominając o tak ważnych zajęciach jak służba,  
studiowanie pism świętych i pisanie dziennika.

•  Kiedy rozmawiacie z członkiem rodziny, podzielcie się 
fragmentem pisma świętego, który ostatnio was zain
spirował. Powiedzcie, co myślicie o tym fragmencie.

•  Zapytajcie przyjaciół o ich przekonania religijne i o 
to, w co wierzą. Chętnie dzielcie się swoimi przeko
naniami. Zaproście ich do kościoła lub do udziału w 
zajęciach kościelnych.

Kiedy zdacie sobie sprawę z tego, że jesteście w trak
cie przygotowań do misji, będziecie godni większego 
zaufania Pana i będzie wam towarzyszył Duch Święty.
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DZIECI
Każdy może zrobić coś już teraz
1. Prezydent Uchtdorf uczy, że bez względu na swój 

wiek możesz zrobić coś dla innych. W swoim dzien
niku lub na kartce papieru wypisz swoje talenty lub 
umiejętności. Zapytaj rodziców, jakie według nich 
posiadasz zdolności.

2. Jak możesz wykorzystać swoje predyspozycje  
w służbie innym?

3. Na końcu swojej listy talentów zapisz jeden sposób,  
w jaki możesz wykorzystać je, by pomóc innym  
w najbliższym tygodniu.
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Poprzez miłość i służbę okazujemy, 
że jesteśmy uczennicami Pana
Z modlitwą przestudiuj ten materiał i jeśli uznasz to za stosowne, przedyskutuj go z 
siostrami, które odwiedzasz. Wykorzystaj poniższe pytania, by wzmocnić twoje siostry i 
przyczynić się do tego, że Stowarzyszenie Pomocy stanie się aktywną częścią twojego życia.

Co mogę zrobić?
1. Jak mogę lepiej wspierać 
innych?

2. Co robię, aby siostry, o które 
się troszczę, wiedziały, że je 
kocham?

Aby uzyskać więcej informacji, 
odwiedźcie stronę reliefsociety 
.lds.org.
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Wiara, rodzina, służba

 W czasie swojego ziemskiego 
życia Jezus Chrystus okazy

wał miłość innym poprzez służbę. 
Powiedział: „Po tym wszyscy 
poznają, żeście uczniami moimi, 
jeśli miłość wzajemną mieć będzie
cie” (Ew. Jana 13:35). On ustanowił 
przykład i chce, byśmy „pomagali 
tym, którzy potrzebują [naszej] po
mocy” (Mosjasz 4:16). On nawołuje 
swoich uczniów, by udzielali się 
razem z Nim w Jego służbie, by  
korzystali z okazji do służby innym  
i stawania się kimś takim, jak On 1.

Nasza służba jako nauczycielek 
odwiedzających będzie zbliżona do 
służby Zbawiciela, jeśli będziemy 
okazywać miłość odwiedzanym 
przez nas osobom, stosując się  
do poniższych rad: 2

•  Zapamiętujcie ich imiona i 
imiona członków ich rodzin  
i zapoznajcie się z nimi.

•  Kochajcie je bez osądzania.
•  Troszczcie się o nie i wzmacniaj

cie wiarę „[każdego] z osobna”, 
jak czynił to Zbawiciel (3 Nefi 
11:15).

•  Zawierajcie przyjaźnie i odwie
dzajcie siostry w ich domach i 

innych miejscach.
•  Dbajcie o każdą siostrę. Pamię

tajcie o urodzinach, egzami
nach, ślubach, chrztach i innych 
wydarzeniach, które są dla nich 
ważne.

•  Wyciągajcie rękę do nowych 
lub mniej aktywnych w Kościele 
sióstr.

•  Wyciągajcie rękę do osób samot
nych lub tych potrzebujących 
pocieszenia.

Z pism świętych
3 Nefi 11; Moroni 6:4; Nauki  

i Przymierza 20:47

Z naszej historii
„Nowy Testament zawiera 

historie kobiet, których imiona są 
nam znane lub nie, których wiara 
w Jezusa Chrystusa przejawiała się 
w działaniu. […] Te kobiety stały 
się przykładnymi uczennicami. 
[…] One podróżowały z Jezusem 
i Jego Dwunastoma Apostołami. 
Oddawały część swojego dobytku, 
by wspierać Jego służbę. Po Jego 
śmierci i Zmartwychwstaniu nadal 
były wiernymi uczennicami” 3.

Paweł pisał o kobiecie imieniem 

Feba, która była „diakonisą zboru” 
(List do Rzymian 16:1). Prosił ludzi, 
by „wspierali ją w każdej sprawie, 
jeśliby od [nich] tego potrzebowała, 
bo i ona była wielu pomocna” (List 
do Rzymian 16:2). „Służba Feby i 
innych wspaniałych kobiet Nowego 
Testamentu trwa nadal pośród 
współczesnych nam członkiń Sto
warzyszenia Pomocy — przywód
czyń, nauczycielek odwiedzających, 
matek i innych osób, które wzmac
niają i pomagają wielu” 4.

PRZYPISY
1. Zob. Daughters in My Kingdom: The History 

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

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


