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Увек на средини

Према многим световним календарима, јул 
означава средину године. Док се почеци  
и завршеци славе и памте, средина често  

пролази незапажено.
Почеци су време за доношење одлука, за пра-

вљење планова, за изливе енергије. Завршеци су 
време за успоравање и могу укључивати осећања 
испуњености или губитка. Али са исправним стано-
виштем, размишљање о себи као онима који су на 
средини може нам помоћи да не само боље схва-
тимо живот, него и да сврсисходније живимо.

Средина мисионарског рада
Када се обраћам нашим младим мисионарима, че-

сто им кажем да су на средини своје мисије. Било да 
су стигли тек дан раније или сутрадан одлазе кући, 
тражим од њих да о себи размишљају као да су увек 
на средини.

Нови мисионари можда сматрају да су превише 
неискусни да би били делотворни, па стога оклевају 
да говоре или да делују са сигурношћу и одважно-
шћу. Искусни мисионари који су при крају мисије 
могу бити тужни јер се њихова мисија ближи крају, 
или могу успорити док размишљају о томе шта ће 
радити после мисије.

Какве год да су околности и где год да служе, 
истина је да Господњи мисионари свакодневно 
сеју мноштво семења добрих вести. Размишљање 
о себи као о онима које су увек на средини своје 
мисије охрабриће и оснажити те верне Господње 

представнике. Оно што се односи на пуновремене 
мисионаре, односи се и на нас.

Увек смо на средини
Ова промена гледишта више је од обичне мен-

талне варке. Иза идеје да смо увек на средини крије 
се узвишена истина. Ако погледамо наш положај на 
карти, долазимо у искушење да кажемо како смо на 
почетку. Али ако погледамо пажљивије, место на ком 
се налазимо је средина неког већег места.

Оно што се односи на простор, односи се и на 
време. Можемо се осећати као да смо на почетку 
или завршетку свог живота, али ако погледамо где 
смо у поређењу са вечношћу—када схватимо да су 
наши духови постојали у времену које превазилази 
наше могућности мерења и како ће, због савршене 
жртве и помирења Исуса Христа, наша душа по-
стојати у вечности која долази—схватамо како смо 
заиста на средини.

Недавно сам био подстакнут да обновим споме-
ник на гробу својих родитеља. Време није ишло на 
руку том гробном месту па сам сматрао да би нови 
споменик више одговарао њиховим узорним живо-
тима. Када сам погледао датуме рођења и смрти на 
споменику, повезане уобичајеном безначајном малом 
цртицом, тај мали знак животног века одједном ми 
је испунио ум и срце мноштвом богатих успомена. 
Свака од тих драгоцених успомена одражава трену-
так на средини живота мојих родитеља и на средини 
мог живота.
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Колико год година имали, где год се налазили, 
када се у нашим животима догоди нешто, увек смо 
на средини. Штавише, заувек ћемо бити на средини.

Нада у постојање на средини
Да, у нашим животима ће бити почетака и заврше-

така, али они су само знаци на путу велике средине 
наших вечних живота. Било да смо на почетку или 
на крају, било да смо млади или стари, Господ нас 
може користити у своје сврхе ако једноставно од-
бацимо мисли које ограничавају нашу способност 
да служимо и допустимо Његовој вољи да обликује 
наше животе.

Псалмиста каже: „Ево дан, који створи Господ! Ра-
дујмо се и веселимо се у њ” (Псалми 118:24)! Амулек 
нас подсећа: „За људе је овај живот време припреме 
за сусрет с Богом. Да, гле, дан овог живота је дан 
за људе да изврше дела своја” (Aлма 34:32; курзив 
додат). А песник размишља: „Заувек се састоји од 
многих Сада.” 1

Бити увек на средини значи да игра никад није 
завршена, нада никад није изгубљена, пораз никад 
није коначан. Јер без обзира где се налазимо или 
у каквим смо околностима, пред нама се протежу 
вечни почеци и вечни завршеци.

Увек смо на средини.

НАПОМЕНА
1. Emily Dickinson, „Forever—is composed of Nows,” у The Complete 

Poems of Emily Dickinson, изд. Thomas H. Johnson (1960. год.),  
стр. 624.

ПОУЧАВАЊЕ ОВЕ ПОРУКЕ

Размислите о томе да поразговарате са породи-
цом о томе како су „увек на средини” чак и ако су на 
почетку или завршетку нечега. Подстакните им да дају 
све од себе у садашњим активностима, не осврћући 
се на прошлост нити очекујући следећу активност или 
пројекат. Можда ћете желети да им предложите да 
изаберу нешто што могу учинити као породица како 
би усвојили овај савет и да одреде датум до ког се 
надају да ће остварити свој циљ.

ОМЛАДИНА
На средини ваше припреме  
за мисију

Председник Ухдорф говори мисионарима да раз-
мишљају о себи као да се налазе на средини сво-

јих мисија. И ви можете применити ту идеју на своју 
припрему за мисију: било да имате 12 или 18 година, 
можете се припремати да служите мисију.

Наведите нешто што можете учинити „на средини” 
своје припреме за мисију?

•  Увек будите достојни да уђете у храм.
•  Научите да препознате подстицаје Светог Духа за-

писивањем својих подстицаја и делујући у складу  
са њима.

•  Молите се за мисионаре.
•  Питајте мисионаре из ваше области шта вам пред-

лажу да чините да бисте се припремили за служење 
мисије.

•  Научите да ефикасно користите своје време, 
укључујући важне активности као што су служење, 
проучавање Светих писама и писање дневника.

•  У разговору са чланом породице, поделите стих  
из Светих писама који вас је недавно надахнуо. 
Објасните шта мислите о том стиху.

•  Питајте своје пријатеље о њиховој вери и ономе у 
шта верују. Будите спремни да поделите своја уве-
рења. Позовите их у Цркву или на активности.

Када препознате да сте на средини припреме за 
мисију, моћи ћете да живите достојнији Господњег 
поверења и пратње Духа.

ДЕЦА
Свако може да учини нешто сада
1. Председник Ухдорф поучава да, без обзира на го-

дине, можете нешто научити како бисте помогли 
другима. У свом дневнику или на комаду папира 
напишите своје таленте или способности. Питајте 
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своје родитеље шта мисле које су ваши таленти.
2. Како можете користити своје таленте да бисте 

помогли другима.
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3. На крају свог списка талената напишите један 
начин на који можете користити те таленте како 
бисте ове недеље помогли другима.
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Показивање нашег следбеништва 
љубављу и служењем
Уз молитву проучите овај материјал и ако је прикладно поразговарајте о томе са 
сестрама које посећујете. Постављајте питања која ће вам помоћи да ојачате 
своје сестре и Потпорно друштво учините активним делом свог живота.

Шта могу да учиним?
1. Како могу увећати своју спо-
собност да негујем друге?

2. Шта чиним како бих осигу-
рала да сестре о којима бринем 
знају да их волим?

За више информација посетите 
reliefsociety .lds .org.
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вера, породица, помоћ

Током свог смртничког живота, 
Исус Христ је показивао своју 

љубав према другима тако што им 
је служио. Рекао је: „По том ће сви 
познати да сте моји ученици, ако 
узимате љубав међу собом” ( Jев. 
по Јовану 13:35). Поставио нам 
је пример и жели да „[помажемо] 
онима којима је [наша] помоћ 
потребна” (Moсија 4:16). Позива 
своје ученике да сарађују са њим 
у Његовом служењу, пружајући 
им прилику да служе другима и 
постану више попут Њега.1

Када показујемо нашу љубав 
према онима које поучавамо 
чинећи следеће, наша служба кућ-
них учитељица ће веома личити 
на служење нашег Спаситеља: 2

•  Запамтите њихова имена и 
имена чланова њихове поро-
дице и боље их упознајте.

•  Волите их без осуђивања.
•  Пазите на њих и јачајте њихову 

веру „један на један”, као што 
је Спаситељ чинио (3. Нефи 
11:15).

•  Склопите са њима искрено 
пријатељство и посећујте их  

у њиховим домовима и на дру-
гим местима.

•  Брините о свакој сестри. Не 
заборавите на рођендане, 
свечаности поводом завршетка 
школовања, венчања, крштења 
и друге тренутке који су зна-
чајни за њу.

•  Пружите руке новим и мање 
активним члановима.

•  Пружите руке усамљенима 
и онима којима је потребна 
утеха.

Из Светих писама:
3. Нефи 11; Moрони 6:4; Учење 

и завети 20:47

Из наше историје
„Нови завет садржи записе 

о женама, знаним и незнаним, 
које су живеле по вери у Исуса 
Христа. . . . Те жене су постале 
узорне следбенице. . . . Путовале 
су са Исусом и Његових двана-
ест апостола. Давале су од свог 
иметка како би помагале у Њего-
вој служби. После Његове смрти 
и васкрсења, наставиле су да буду 
верне следбенице.” 3

Павле је писао о жени по имену 
Фива, која је била „слушкиња 
код цркве” (Римљанима посл. 
16:1). Молио је људе да јој „буду 
у помоћи у свакој ствари коју од 
вас затреба; јер је она многима 
помогла” (Римљанима посл. 16:2). 
Служење какво је пружила Фива и 
друге велике жене Новог завета, 
наставља се и данас са чланицама 
Потпорног друштва—вођама, 
кућним учитељицама, мајкама и 
другима—које помажу многима.” 4
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1. Видети Daughters in My Kingdom:  

The History and Work of Relief Society  
(2011. год.), стр. 105.

2. Видети Handbook 2: Administering  
the Church (2010. год.), 3.2.3.

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


