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Vždy v strede

V mnohých svetových kalendároch označuje júl 
stred roka. Zatiaľ čo začiatky a konce sú osla-
vované a spomína sa na ne, stred ostáva často 

bez povšimnutia.
Začiatky sú časom pre činenie predsavzatí, pre vytvá-

ranie plánov, pre nabratie energie. Konce sú časom pre 
pristátie a môžu obsahovať pocity zavŕšenia či straty. Ale 
so správnym náhľadom, považujúc sa za tých v strede, 
nám môže pomôcť nielen porozumieť životu trochu 
lepšie, ale tiež žiť o niečo viac zmysluplne.

Polčas misionárskej práce
Keď hovorím k našim mladým misionárom, často im 

hovorím, že sú v polovici svojej misie. Či už práve včera 
prišli alebo sa zajtra chystajú odísť domov, žiadam ich, 
aby mysleli ako keby boli vždy v polovici.

Noví misionári sa môžu cítiť príliš neskúsení, aby boli 
efektívni, a preto odďaľujú čas, kedy budú hovoriť a ko-
nať so sebadôverou a neohrozenosťou. Skúsení misionári, 
ktorí sú blízko dokončenia svojich misií môžu pociťovať 
smútok, že sa ich misia blíži ku koncu, alebo môžu spo-
maliť popritom ako zvažujú, čo budú robiť po svojej misii.

Akékoľvek sú ich okolnosti a kdekoľvek slúžia, prav-
dou je, že Pánovi misionári denne sejú nespočetne veľa 
semienok dobrých správ. Keď misionári premýšľajú o 
sebe, ako keby boli stále v polčase, vzpruží ich to a dodá  
energiu týmto verným reprezentantom Pána. Tak ako  
s misionármi na plný úväzok, tak je to aj s nami všetkými.

Sme vždy v strede
Zmena perspektívy je viac ako len prekabátenie 

mysle. Za touto myšlienkou, že sme vždy v strede, je 
božská pravda. Keď sa pozrieme na mapu na miesto, 
kde sme, máme nutkanie povedať, že sme na začiatku. 
Ale keď sa pozrieme bližšie, kdekoľvek sme, sme jedno-
ducho v strede väčšieho územia.

Tak ako je to s priestorom, tak je to s časom. Môžeme 
mať pocit, že sme na začiatku alebo na konci našich 
životov, ale keď sa pozrieme, kde sme oproti pozadiu 
večnosti – keď si uvedomíme, že náš duch existoval 
od doby za našou možnosťou merania času a vďaka 
dokonalej obeti a uzmiereniu Ježiša Krista, že naša duša 
bude existovať na večnosť, ktorá príde – môžeme roz-
poznať, že sme skutočne v strede.

Nedávno som mal nutkanie prerobiť pomník na hrobe 
mojich rodičov. Čas k hrobu nebol milosrdný a mal som 
pocit, že nový pomník by lepšie pasoval k ich príklad-
ným životom. Keď som sa pozrel na dátumy narodenia  
a smrti na pomníku prepojené obvyklou malou pomlč-
kou, tento malý symbol dĺžky života náhle naplnil moju 
myseľ a srdce hojnosťou bohatých spomienok. Každá 
z týchto vzácnych spomienok odráža chvíľku v strede 
životov mojich rodičov a v strede môjho života.

Nech je náš vek akýkoľvek, nech sa nachádzame 
kdekoľvek, keď sa v našom živote vyskytujú uda-
losti, my sme vždy v strede. Ale čo viac, my budeme 
v strede naveky.
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Nádej zotrvania v strede
Áno, budú tu chvíle začiatkov a chvíle, kedy sa bude 

niečo v našich životoch končiť, ale toto sú iba značky 
popri ceste veľkým stredom našich večných životov. 
Kdekoľvek sme, či na začiatku alebo na konci, či sme 
mladí alebo starí, Pán nás môže použiť na Svoj vlastný 
cieľ, ak jednoducho odložíme nabok akékoľvek myš-
lienky, ktoré obmedzujú naše schopnosti slúžiť a dovo-
líme Jeho vôli, aby formovala naše životy.

Žalmista povedal: „Toto je deň, ktorý učinil Hospo-
din; jasajme a radujme sa v ňom!“ (Žalm 118:24.) Lebo 
hľa, život tento je dobou na to, aby sa ľudia pripravili  
na stretnutie s Bohom; áno, hľa, deň života tohto je 
dňom na to, aby ľudia vykonávali práce svoje (pozri 
Alma 34:32; zvýraznenie pridané). A básnik povedal:  
„Večnosť je zložená z dneškov.“ 1

Byť vždy v strede znamená, že hra nikdy nekončí, 
nádej sa nikdy nestratí, porážka nikdy nie je konečná. 
Preto nezáleží, kde sme alebo aké sú naše okolnosti, 
večnosť začiatkov a večnosť koncov sa rozprestiera  
pred nami.

My sme vždy v strede.

POZNÁMKA
1. Emily Dickinson, „Forever—is composed of Nows“, v The Complete 

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

UČENIE Z TOHTO POSOLSTVA

Zvážte, že si s rodinou pohovoríte o tom, ako môžu 
byť „vždy v strede“, dokonca aj keď sú na začiatku či 
konci nejakej udalosti. Povzbuďte ich, aby robili všetko 
najlepšie ako môžu pri svojich súčasných aktivitách, 
aby nelipli na minulosti či nečakali na ďalšiu aktivitu či 
projekt. Navrhnite, aby si vybrali jednu vec, ktorú môžu 
robiť ako rodina, aby zrealizovali túto radu a stanovili si 
dátum, kedy dúfajú, že dosiahnu svoj cieľ.

MLÁDEŽ
V strede vašej prípravy na misiu

Prezident Uchtdorf hovorí misionárom, aby o sebe 
premýšľali, ako keby boli v strede svojej misie. Túto 

myšlienku môžete tiež použiť pri príprave na misiu:  
vo veku od 12 do 18 rokov sa môžete pripraviť slúžiť  
na misii.

Ktoré sú tie veci, ktoré môžete robiť „v strede“  
svojej prípravy na misiu?

•  Buďte vždy hodní navštíviť chrám.
•  Naučte sa rozpoznávať nabádania od Ducha Svätého, 

tak že si ich budete zapisovať a budete podľa nich aj 
konať.

•  Modlite sa za misionárov.
•  Opýtajte sa misionárov vo vašom okolí, čo by vám od-

poručili, čo máte robiť v príprave na službu na misii.
•  Naučte sa využívať svoj čas efektívne, vrátane dôle-

žitých aktivít ako služba, štúdium písiem a písanie 
denníka.

•  Keď hovoríte s členom rodiny, podeľte sa o verš, ktorý 
vás nedávno inšpiroval. Vysvetlite, čo si o verši myslíte.

•  Opýtajte sa priateľov na ich vierovyznanie a na to, 
čomu veria. Buďte ochotní podeliť sa o vaše vierovyz-
nanie. Pozvite ich na zhromaždenie alebo na aktivity.

Keď si uvedomíte, že ste v strede svojej prípravy na 
misiu, môžete žiť svoj život a byť hodnými Pánovej dô-
very a spoločenstva Ducha.

DETI
Každý môže urobiť niečo teraz
1.  Prezident Uchtdorf učí, že nezáleží na vašom  

veku; vždy môžete urobiť niečo, čo pomôže dru-
hým. Vo svojom denníku alebo na kúsku papiera 
si poznačte svoje dary či schopnosti. Opýtajte sa 
rodičov, čo si myslia, aké sú vaše dary.

2.  Ako môžete použiť svoje dary a pomôcť druhým?
3.  Na koniec vášho zoznamu darov napíšte jeden spôsob 

ako môžete tieto dary použiť, aby ste tento týždeň 
pomohli druhým.
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Preukazovať naše učeníctvo  
skrze lásku a službu
S modlitbou preštudujte tento materiál a, ak je to vhodné, preberte ho so sestrami, ktoré 
navštevujete. Použite otázky, aby vám pomohli posilniť vaše sestry a urobiť zo Združenia 
pomoci aktívnu súčasť vášho vlastného života.

Čo môžem robiť?
1. Ako zvyšujem svoju schopnosť 
starať sa o druhých?

2. Čo robím, aby som sa uistila, 
že sestry, na ktoré dozerám ve-
dia, že ich milujem?

Viac informácií nájdete  
na reliefsociety.lds.org.
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Viera, rodina, útecha

Počas Svojho smrteľného života 
preukazoval Ježiš Kristus Svoju 

lásku k druhým tým, že im slúžil. 
Povedal: „Podľa toho poznajú všetci, 
že ste moji učeníci, keď sa budete 
vzájomne milovať“ ( Ján 13:35). 
Dal nám príklad a chce, aby sme 
pomáhali tým, ktorí pomoc [našu] 
potrebujú (pozri Mosiáš 4:16). Povo-
láva Svojich učeníkov, aby pracovali 
spolu s Ním v Jeho službe, dávajúc 
im príležitosť slúžiť druhým a stať sa 
takými aký je On.1

Naša služba ako navštevujúcich 
učiteliek je úzko spätá so služ-
bou nášho Spasiteľa, kedy preja-
vujeme svoju lásku tým, ktorých 
navštevujeme a to tak, že činíme 
nasledovné: 2

•  Pamätajte si ich mená a mená 
členov ich rodiny a spriateľte  
sa s nimi.

•  Milujte ich bez odsudzovania.
•  Dohliadajte na nich a posilnite 

ich vieru, jednu za druhou, tak 
ako to robil Spasiteľ (pozri  
3. Nefi 11:15).

•  Vytvorte si srdečné priateľstvá  

a navštevujte ich v ich domovoch  
a kdekoľvek inde.

•  Starajte sa o každú sestru. Pamä-
tajte si narodeniny, promócie, 
svadby, krsty či iné dátumy,  
ktoré majú pre nich význam.

•  Starajte sa o nových a neaktív-
nych členov.

•  Priblížte sa osamelým alebo  
tým, ktorí potrebujú útechu.

Z písiem
3. Nefi 11; Moroni 6:4; NaZ 20:47

Z našej histórie
„Nový zákon obsahuje správy 

o ženách, známych a neznámych, 
ktoré uplatňovali vieru v Ježiša 
Krista. . . . Tieto ženy sa stali prí-
kladnými učeníčkami. . . . putovali 
spolu s Ježišom a Jeho Dvanástimi 
apoštolmi. Delili sa o to, čo mali, 
aby Mu pomáhali v Jeho službe. Po 
Jeho smrti a vzkriesení pokračovali 
a boli vernými učeníčkami.“ 3

Pavol píše o žene menom Féba, 
ktorá bola diakonisou „v cirkev-
nom zbore“(Rímskym 16:1). Žia-
dal ľudí, aby jej boli „na pomoci 

vo všetkom, čokoľvek by od vás 
potrebovala. Veď aj ona pomáhala 
mnohým“(Rímskym 16:2). „Taký 
spôsob služby, aký činila Féba a iné 
veľké ženy v Novom zákone, po-
kračuje aj dnes členkami Združenia 
pomoci – vedúcimi, navštevujúcimi 
učiteľkami, matkami a ostatnými – 
ktoré podporujú mnohých a pomá-
hajú im.“ 4

POZNÁMKY
1. Pozri Daughters in My Kingdom: The History 

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

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


