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Još je jedan Božić pred nama, a njime će nam osva-
nuti i nova godina. Čini se kao da smo još jučer 
slavili Spasiteljevo rođenje i donosili odluke.

Jesmo li, među odlukama koje smo donijeli za ovu 
godinu, odlučili odvojiti vrijeme u našim životima i mjesto 
u našim srcima za Spasitelja? Bez obzira na to koliko smo 
dosada bili uspješni u toj odluci, uvjeren sam da svi mi 
želimo biti još bolji. Ovo božićno vrijeme savršeno je za 
pregled i obnovu naših nastojanja.

U našim užurbanim životima, dok se toliko nekih dru-
gih stvari bori za našu pozornost, ključno je da se svjesno, 
predano potrudimo kako bismo doveli Krista u naše živote 
i domove. I ključno je da mi, poput mudraca s Istoka, 
ostanemo usredotočeni na njegovu zvijezdu te »dođemo 
i štujemo ga.« 1

Kroz naraštaje vremena, Isusova je poruka bila ista. 
Petru i Andriji na obalama Galilejskog mora rekao je: 
»Pođite za mnom.« 2 Filipu je došao poziv: »Hajde za 
mnom.« 3 Levitu koji je sjedio u carinarnici došla je uputa: 
»Hajde za mnom.« 4 I vama će, ali i meni, ako poslušamo, 
doći taj isti poziv: »Hajde za mnom.« 5

Dok danas idemo njegovim koracima i oponašamo nje-
gov primjer, imamo priliku blagosloviti živote drugih. Isus 
nas poziva da dajemo od sebe: »Evo, Gospod traži srce i 
duh voljan.« 6

Postoji li netko za komu biste trebali pružiti uslugu ovog 
Božića? Postoji li netko tko očekuje vaš posjet?

Prije mnogo godina, platio sam božićni poziv u domu 
jedne starije udovice. Dok sam bio ondje, netko je pozvo-
nio na vrata. Na vratima je stajao vrlo zaposlen i istaknut 
liječnik. Nije bio pozvan, točnije, jednostavno je osjetio 
poziv posjetiti usamljenu pacijenticu.

U to vrijeme, srca onih kojima je ograničen izlazak, 
žude za posjetom. Jednog Božića, dok sam bio u posjeti 
bolnici, sjedio sam i razgovarao s pet starijih žena među 
kojima je najstarija imala 101 godinu. Bila je slijepa, ali je 
prepoznala moj glas.

»Biskupe, malo kasnite ove godine!«, rekla je. »Mislila 
sam da nećete ni doći.«

Proveli smo prekrasno vrijeme zajedno. No, jedan je 
pacijent, čeznutljivo gledajući kroz prozor, neprestano 
ponavljao: »Znam da će me moj dječak doći vidjeti danas.« 
Pitam se hoće li jer proteklih Božića nije niti nazvao.

Još uvijek imamo vremena u ovoj godini pružiti ruku 
pomoći, srce ispunjeno ljubavlju i dobrovoljni duh – dru-
gim riječima slijediti primjer koji nam je pružio naš Spasi-
telj te služiti onako kako bi on želio da služimo. Dok god 
mu služimo, nećemo odustati od prilike, kako je to učinio 
hotelijer starih,7 odvojiti vrijeme u našim životima i mjesto 
u našim srcima za njega.

Možemo li shvatiti veličanstveno obećanje koje se nalazi 
u poruci koju su anđeli poslali pastirima na polju: » Dono-
sim vam radosnu vijest… Danas vam se… rodio Spasitelj 
– Krist, Gospodin«? 8
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Dok razmjenjujemo darove za Božić, sjetimo se, cije-
nimo i primimo najveći od svih darova – dar našeg Spasi-
telja i Otkupitelja, mogućnost vječnoga života.

»Jer, što koristi čovjeku pokloni li mu se dar, a on dara 
ne prima? Gle, ne raduje se on onomu što mu se dalo, niti 
se raduje onomu tko je darovatelj dara.« 9

Slijedimo ga, služimo mu, štujmo ga i primajmo u 
naše živote darove koje nam šalje kako bismo mogli biti, 
prema riječima oca Lehija, »obujmljeni u naručju ljubavi 
njegove«.10

NAPOMENE
 1. Matej 2:2
 2. Matej 4:19
 3. Ivan 1:43
 4. Matej 9:9
 5. Nauk i savezi 38:22
 6. Nauk i savezi 64:34
 7. Vidi Luka 2:7.
 8. Luka 2:10–11.
 9. Nauk i savezi 88:33
 10. 2. Nefi 1:15

NAUČAVANJE IZ OVE PORUKE

Predsjednik Monson poziva nas »da se svjesno, 
predano potrudimo kako bismo doveli Krista u naše 
živote i domove.« Razmotrite raspraviti s onima 
koje podučavate na koji se način oni mogu svjesno 
potruditi individualno i kao obitelj. Mogli biste raz-
motriti i to da ih zamolite da razmisle o određenoj 
osobi ili obitelji koju bi htjeli posjetiti ovog Božića ili 
služiti joj. »Još uvijek imamo vremena u ovoj godini 
pružiti ruku pomoći, srce ispunjeno ljubavlju i dob-
rovoljni duh.«

MLADI
Načini služenja u božićno vrijeme

Predsjednik Monson odvaja vrijeme kako bi posjetio 
starije i one u bolnicama, posebno u božićno vrijeme. 

Primijetio je da postoje oni koji su sretni jer ih je netko 
došao posjetiti, dok postoje i drugi koji se nadaju posje-
titeljima koji nikada neće doći. Postoje ljudi koji čekaju 
nekoga – možda ovog Božića, vi možete biti taj netko.

Slijedi popis koji sadrži samo nekoliko načina na koje 
možete pomoći osigurati da se nitko ne osjeća samim 
ovog Božića. Slobodno razmislite o još načina na koje 
možete pružiti pomoć svojoj zajednici u ovo vrijeme. 
»Postoji li netko tko očekuje vaš posjet?«

• Izradite božićne čestitke i pošaljite ih misionarima, 
samcima i starijim članovima vašega odjela ili ogranka.

• Volontirajte u organizaciji mjesne zajednice. 
• Darujte primjerke Mormonove knjige kao božićni dar 

svojim prijateljima ili susjedima.
• Posjetite starije ljude u vašem odjelu ili vašoj obitelji.
• Izradite slatkiše koje ćete odnijeti svojim susjedima.

DJECA
Slijedite svijetlo

Nakon Isusovog rođenja, mudraci su mu donijeli 
darove. Slijedili su novu, blistavu zvijezdu na nebu 

kako bi ga pronašli. Koje biste vi darove mogli dati Isusu 
ovog Božića?

© 2015. Intellectual Reserve, Inc. Sva prava pridržana. Tiskano u Njemačkoj. Pravo engleskog izdanja odobreno: 6/15. Pravo prevođenja odobreno: 6/15.  
Naslov izvornika: First Presidency Message, prosinac 2015. Croatian. 12592 119



P O R U K A  Z A  K U Ć N O  P O S J E T I T E L J S T V O ,  P R O S I N A C  2 0 1 5 .

Ovo je dio serije Poruka za kućno 
posjetiteljstvo koja prikazuje Spasiteljeve 
odlike.

U Svetim pismima sućut doslovno 
znači »trpjeti s [nekim]«. Također 

znači pokazati suosjećanje prema 
drugima.« 1

»Isus nam je pružio mnogo 
primjera suosjećajne brige«, rekao 
je predsjednik Thomas S. Monson. 
»Bogalj kod ribnjaka Bethesda; žena 
uhvaćena u preljubu; žena kod 
Jakovljevog zdenca; Jairova kći; 
Lazar, brat Marije i Marte – svaki 
predstavlja nesretni slučaj na putu 
za Jerihonu. Svaki je trebao pomoć.

Bogalju kod ribnjaka Bethesda 
Isus je rekao: ‘Ustani, uzmi svoju 
postelju i hodaj!’ Grešnoj je ženi 
savjetovao: ‘Idi i od sada ne griješi 
više.’ Kako bi pomogao ženi koja je 
došla po vodu, pružio je izvor vode 
‘što struji u život vječni’. Mrtva kći 
Jairova dobila je naredbu: ‘Dje-
vojčice, ja ti govorim, ustani!’ Sahra-
njenom Lazaru rekao je: ‘Iziđi!’

Božanske osobine Isusa Krista: 
sućut i dobrota

Spasitelj je uvijek pokazivao 
neograničenu sposobnost za su-
ćut… Otvorimo vrata naših srca,  
da on – živući primjer istinskog 
milosrđa – može ući.« 2

Dodatni stihovi iz Svetih pisama
Psalmi 145:8; Zaharija 7:9; 1. Petar 
3:8; Mosija 15:1, 9; 3. Nefi 17:5–7

Iz Svetih pisama
»Moj suprug i ja klečali smo po-

red naše 17- godišnje kćeri i molili 
za njezin život«, rekla je Linda S. 
Reeves, druga savjetnica u vrhov-
nom predsjedništvu Potpornog 
društva. »Odgovor je bio negativan, 
ali… spoznali smo… da… [Spasitelj] 
suosjeća s nama u našoj boli.« 3

»Jedna od mojih najdražih priča 
iz Spasiteljevog života priča je o La-
zaru. Sveta nam pisma govore da je 
‘Isus… ljubio Martu, njezinu sestru 
[Mariju] i [njihova brata] Lazara’.«  4 
Kad se Lazar razbolio, riječ je došla 
do Isusa, no kad je on došao, Lazar 

je već bio mrtav. Marija je potrčala 
k Isusu, pala na njegova stopala 
i plakala. Kad je Isus vidio Mariju 
kako plače »on se potrese u duši, 
i… proplaka« (Ivan 11:33, 35).

»To je naš zadatak. Moramo 
sami osjetiti i vidjeti, a zatim po-
moći svoj djeci Nebeskog Oca da 
osjete i vide te da spoznaju da je 
naš Spasitelj preuzeo na sebe ne 
samo sve naše grijehe, već i naše 
boli, patnje i nevolje kako bi znao 
što osjećamo i kako nas utješiti.« 5

NAPOMENE
 1. Vodič kroz Sveta pisma: »Sućut«
 2. Thomas S. Monson, “The Gift of Com-

passion,” Liahona, ožujak 2007., 4–5, 8.
 3. Linda S. Reeves, »The Lord Has Not For-

gotten You«, Liahonastudeni 2012., 120.
 4. Linda S. Reeves, »The Lord Has Not 

Forgotten You«, 118.
 5. Linda S. Reeves, »The Lord Has Not 

Forgotten You«, 120.
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Razmotrite sljedeće

Tko bi mogao biti blagoslovljen 
vašom suosjećajnošću?

Uz molitvu proučavajte ovaj materijal i tražite spoznaju kako biste znali što iznijeti 
drugima. Kako će razumijevanje Spasiteljevih božanskih osobina povećati vašu vjeru u 
njega i blagosloviti one o kojima brinete kroz kućno posjetiteljstvo? Za više informacija 
posjetite: reliefsociety.lds.org.

Vjera, obitelj, potpora




