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Mereu la mijloc

Conform multor calendare din lume, luna 
iulie marchează jumătatea anului. În timp ce 
începutul şi sfârşitul lucrurilor sunt sărbăto-

rite şi comemorate, la mijlocul lucrurilor timpul trece 
adesea neobservat.

Începuturile sunt adesea perioade de a lua ho-
tărâri, de a face planuri, de explozii de energie. 
Sfârşiturile sunt perioade de cotitură şi pot include 
sentimente de împlinire sau pierdere. Însă, având o 
perspectivă clară, considerând că suntem la jumăta-
tea lucrurilor, ne poate ajuta nu numai să înţelegem 
un pic mai bine viaţa, ci şi să o trăim având scopuri 
mai înalte.

La jumătatea muncii misionare
Când le vorbesc tinerilor noştri misionari, le spun 

adesea că ei se află la jumătatea misiunii lor. Fie că  
ei abia au sosit cu o zi înainte sau trebuie să plece 
acasă a doua zi, îi rog să se gândească că se află  
mereu la mijloc.

Misionarii noi pot avea senzaţia că nu au prea 
multă experienţă pentru a fi eficienţi şi, astfel, ei 
amână să vorbească sau să acţioneze având încredere 
şi curaj. Misionarii experimentaţi, care sunt aproape 
să-şi încheie misiunea, se pot simţi trişti că misiunea 
lor se apropie de sfârşit sau pot munci mai puţin  
gândindu-se la ce vor face după misiunea lor.

Indiferent de situaţii şi indiferent de unde slujesc, 
adevărul este că misionarii Domnului seamănă neîn-
cetat în fiece zi seminţe de fapte bune. Dacă aceşti 

reprezentanţi credincioşi ai Domnului se gândesc  
că se află mereu la jumătatea misiunii lor, ei vor  
fi îmbărbătaţi şi vor avea energie. Precum este în  
cazul misionarilor cu timp deplin, la fel este şi  
pentru noi toţi.

Noi ne aflăm mereu la mijloc
Acest mod nou de a privi lucrurile este mai mult 

decât un simplu subterfugiu al minţii. Este un ade-
văr sublim în spatele ideii că noi ne aflăm mereu la 
mijloc. Dacă privim unde este locul nostru pe hartă, 
suntem tentaţi să spunem că suntem la început. Însă, 
dacă privim îndeaproape, oriunde ne aflăm suntem 
pur şi simplu în mijlocul unui loc mai mare.

Ca şi în cazul spaţiului, la fel se întâmplă şi cu 
timpul. Putem avea senzaţia că ne aflăm la începutul 
sau sfârşitul vieţii noastre însă, dacă privim unde ne 
aflăm în raport cu eternitatea – când înţelegem că 
spiritul nostru a existat în timp, dincolo de capacita-
tea noastră de a măsura şi că, datorită sacrificiului şi 
ispăşirii perfecte ale lui Isus Hristos, sufletul nostru va 
exista în eternitatea ce va veni – ne putem da seama 
că într-adevăr ne aflăm la mijloc.

De curând am simţit îndemnul de a reface pia-
tra funerară de la mormântul părinţilor mei. Timpul 
şi-a pus amprenta asupra locului mormântului şi am 
simţit că o nouă piatră funerară ar fi mai potrivită cu 
viaţa lor exemplară. Când m-am uitat la datele de 
naştere şi deces de pe piatra funerară despărţite prin 
nesemnificativa, dar obişnuita, cratimă, acest mic 

M E S A J U L  P R I M E I  P R E Ş E D I N Ţ I I ,  I U L I E  2 0 1 2

Preşedintele  
Dieter F. Uchtdorf

al doilea consilier  
în Prima Preşedinţie



2

simbol al unei lungi vieţi mi-a umplut instantaneu 
mintea şi inima cu o mulţime de amintiri frumoase. 
Fiecare dintre aceste amintiri preţioase oglindeşte un 
moment de la jumătatea vieţii părinţilor mei şi de la 
jumătatea vieţii mele.

Indiferent de vârsta noastră, indiferent de loc, când 
se întâmplă lucruri în viaţa noastră noi ne aflăm me-
reu la mijloc. Mai mult de atât, noi vom fi întotdeauna 
la mijloc.

Speranţa de a ne afla la mijloc
Da, vor fi momente de început şi momente de 

sfârşit de-a lungul vieţii noastre, însă acestea sunt 
doar marcaje de-a lungul drumului marii jumătăţi a 
vieţii noastre eterne. Fie că ne aflăm la început sau la 
sfârşit, fie că suntem tineri sau vârstnici, Domnul ne 
poate utiliza în scopul Său dacă pur şi simplu nu dăm 
atenţie oricăror gânduri care ne limitează abilitatea de 
a sluji şi îi permitem Lui să ne modeleze vieţile.

Psalmistul a spus: „Aceasta este ziua, pe care a 
făcut-o Dumnezeu: să [putem să] ne bucurăm şi să ne 
veselim în ea!” (Psalmii 118:24). Amulec ne reamin-
teşte că „această viaţă este pentru oameni timpul în 
care să se pregătească să-L întâlnească pe Dumnezeu; 
da, iată ziua acestei vieţi este ziua în care oamenii 
trebuie să-şi facă muncile lor” (Alma 34:32; subliniere 
adăugată). Iar o poetă afirmă: „Veşnicia – este com-
pusă din momente prezente” 1.

A fi mereu la mijloc înseamnă că jocul nu se 
termină niciodată, că speranţa nu moare niciodată, 
că nu eşti învins niciodată. Căci, indiferent unde ne 
aflăm sau indiferent de situaţiile în care ne aflăm, o 
eternitate de începuturi şi o eternitate de sfârşituri se 
întind înaintea noastră.

Noi ne aflăm mereu la mijloc.

NOTĂ 
1. Emily Dickinson, „Forever—is composed of Nows”, în The Complete 

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

SĂ PREDĂM DIN ACEST MESAJ

Luaţi în considerare să discutaţi cu familia în ce 
fel se află „mereu la mijloc”, chiar dacă ei se află la 
începutul sau terminarea unui lucru. Încurajaţi-i să 
facă tot ce pot privind activităţile lor prezente şi să nu 

trăiască în trecut sau să aştepte o nouă activitate sau 
un nou proiect. Aţi putea să le sugeraţi să aleagă un 
lucru pe care îl pot face ca o familie, să implementeze 
acest sfat şi să stabilească o dată până la care ei speră 
să îşi atingă ţelul.

TINERET
În mijlocul pregătirii voastre pentru 
misiune

Preşedintele Uchtdorf le spune misionarilor să se 
gândească la ei înşişi ca fiind la jumătatea misiunii 

lor. Şi voi puteţi pune în practică această idee când 
vă pregătiţi de misiune: fie că aveţi 12 sau 18 ani, vă 
puteţi pregăti să slujiţi o misiune.

Ce lucruri anume puteţi face „în mijlocul” pregătirii 
pentru misiunea voastră?

•	 fiţi	mereu	demni	de	a	merge	la	templu;
•	 învăţaţi	să	recunoaşteţi	îndemnurile	Duhului	 

Sfânt notându-vă îndemnurile primite şi  
acţionând	conform	acestora;

•	 rugaţi-vă	pentru	misionari;
•	 întrebaţi-i	pe	misionarii	din	zona	voastră	ce	vă	 

recomandă	pentru	a	vă	pregăti	să	slujiţi	o	misiune;
•	 învăţaţi	să	vă	organizaţi	timpul	în	mod	eficient,	 

să includeţi activităţi importante cum ar fi slujirea, 
studierea	scripturilor	şi	scrierea	în	jurnal;

•	 când	vorbiţi	cu	un	membru	al	familiei,	împărtăşiţi	 
o scriptură care v-a inspirat recent. Explicaţi ce  
credeţi	despre	acea	scriptură;

•	 întrebaţi-vă	prietenii	ce	religie	au	şi	ce	cred	ei.	 
Fiţi gata să vă împărtăşiţi crezurile. Invitaţi-i la  
Biserică sau la activităţi.

Când realizaţi că vă aflaţi în mijlocul pregătirii  
pentru misiune, vă puteţi trăi viaţa încât să fiţi 
mai demni de încrederea Domnului şi de tovărăşia 
Spiritului.

COPII
Oricine poate face ceva acum
1. Preşedintele Uchtdorf ne învaţă că indiferent  

ce vârstă avem, putem face ceva să îi ajutăm  
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pe ceilalţi. Enumeraţi în jurnalul personal sau  
pe o bucată de hârtie darurile sau abilităţile  
voastre. Întrebaţi-i pe părinţi ce daruri cred  
că aveţi.
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2. Cum vă puteţi folosi darurile să-i ajutaţi pe alţii?
3. La sfârşitul listei ce include darurile voastre, scrieţi  

un mod prin care puteţi folosi aceste daruri să-i  
ajutaţi pe alţii în această săptămână.
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Să ne demonstrăm ucenicia prin 
dragoste şi slujire
Studiaţi acest material şi, dacă este potrivit, discutaţi-l cu surorile pe care le vizitaţi. Folosiţi 
întrebările pentru a vă ajuta să le întăriţi pe surori şi pentru a face ca Societatea de Alinare să 
devină o parte activă în propria dumneavoastră viaţă. 

Ce pot face eu? 
1. Cum îmi dezvolt capacitatea 
de a-i hrăni spiritual pe alţii?

2. Ce fac să mă asigur că surorile 
de care mă îngrijesc ştiu că le 
iubesc? 

Pentru mai multe informaţii, accesaţi 
reliefsociety.lds.org.
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Credinţă, Familie, Alinare

În timpul vieţii Sale pe pământ, 
Isus Hristos Şi-a arătat dragos-

tea faţă de ceilalţi slujindu-le. El a 
spus: „Prin aceasta vor cunoaşte 
toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă 
veţi avea dragoste unii pentru alţii” 
(Ioan 13:35). El a stabilit un exem-
plu şi doreşte ca noi să „[ajutăm] 
pe cei care au nevoie de ajuto-
rul [nostru]” (Mosia 4:16). El i-a 
chemat pe ucenicii Lui să lucreze 
alături de El în slujirea Sa, oferin-
du-le şansa de a sluji altora şi de a 
deveni ca El.1

Slujirea noastră ca învăţătoare 
vizitatoare se va asemăna foarte 
mult cu slujirea Salvatorului nostru 
când ne arătăm dragostea faţă de 
cele pe care le vizităm şi facem 
următoarele: 2

•	 ţinem	minte	numele	lor	şi	ale	
membrilor familiei lor, împriete-
nindu-ne cu ei;

•	 le	iubim	fără	să	le	judecăm;
•	 avem	grijă	de	ele	şi	le	întărim	 

credinţa „[una] câte [una]”,  
aşa cum a făcut Salvatorul  
(3 Nefi 11:15);

•	 stabilim	relaţii	sincere	de	prie-
tenie cu ele şi le vizităm la ele 
acasă, şi nu numai;

•	 avem	grijă	de	fiecare	soră.	Ne	
amintim de zilele de naştere, 
absolvirile, nunţile, botezurile sau 
alte ocazii care au însemnătate 
pentru ea;

•	 oferim	ajutor	şi	sprijin	membrilor	
noi sau mai puţin activi;

•	 oferim	ajutor	şi	sprijin	persoa-
nelor singure sau celor care au 
nevoie de alinare.

Din scripturi
3 Nefi 11; Moroni 6:4;  

Doctrină şi legăminte 20:47

Din istoria noastră
„Noul Testament include  

relatări despre femei, ale căror 
nume le cunoaştem sau nu, care 
şi-au exercitat credinţa în Isus 
Hristos… Aceste femei au devenit 
ucenice model… [Ele] au călătorit 
cu Isus şi cu cei doisprezece  
apostoli ai Lui. Ele s-au oferit  
să-L ajute în slujirea Sa. După 
moartea şi învierea Sa, [ele] 
au continuat să fie ucenice 
credincioase.” 3

Pavel a scris despre o femeie  
pe nume Fivi care era „diaconiţă  
a Bisericii” (Romani 16:1). El i-a 
rugat pe oameni să o „[ajute] în 

orice ar avea trebuinţă de [ei];  
căci şi ea s-a arătat de ajutor  
multora” (Romani 16:2). „Felul  
de slujire oferit de Fivi şi alte 
femei măreţe din Noul Testament 
continuă astăzi prin membre  
ale Societăţii de Alinare –  
conducătoare, învăţătoare vizita-
toare, mame şi altele – care  
acţionează în calitate de salvatoare 
sau ajutoare pentru mulţi.” 4

NOTE
1. Vezi Daughters in My Kingdom: The  

History and Work of Relief Society (2011), 
p. 105.

2. Vezi Handbook 2: Administering the  
Church (2010), 32.3.

3. Daughters in My Kingdom, p. 3.
4. Daughters in My Kingdom, p. 6.


