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Vidíme my  
Krista?

Jednoho večera četl dědeček své čtyřleté vnučce 
pohádku, když ona pohlédla vzhůru a řekla: 
„Dědečku, podívej se na ty hvězdy!“ Stařík se 

laskavě usmál a řekl: „Jsme doma, broučku. Tady žádné 
hvězdy nejsou.“ Děvčátko však trvalo na svém: „Ve 
tvém pokoji jsou hvězdy! Podívej!“

Dědeček pohlédl vzhůru a ke svému překva
pení zjistil, že strop je posetý lesklými třpytkami. 
Většinou třpytky nebylo vidět, ale když na ně světlo 
dopadalo v určitém úhlu, opravdu to vypadalo jako 
lán hvězd. Byly vidět jen očima dítěte, ale byly tam. 
Od té doby, kdykoli dědeček vstoupil do tohoto 
pokoje a pohlédl vzhůru, viděl něco, co dřív nebyl 
schopen vidět.

Stojíme na počátku dalšího krásného vánočního 
období překypujícího hudbou a světly, večírky a dárky. 
Avšak my, jako členové Církve, která nese Spasitelovo 
jméno, musíme, víc než všichni ostatní, hledět za 
pozlátko tohoto období a spatřovat vznešenou pravdu  
a nádheru této roční doby.

Zajímalo by mě, kolik obyvatel Betléma vědělo, že 
se Spasitel narodil právě tam, kousek od nich? Syn 
Boží, dlouho očekávaný a zaslíbený Mesiáš – On byl 
v jejich středu!

Pamatujete si, co řekl anděl pastýřům? „Nebo naro
dil se vám dnes spasitel, kterýž jest Kristus Pán, v městě 
Davidově.“ A oni si řekli vespolek: „Poďme až do Betléma, 

a vizme tu věc, kteráž se stala, o níž Pán oznámil nám.“ 
(Lukáš 2:11, 15.)

Jako pastýři v dávných dobách musíme si i my v srdci 
říci: „Vizme tu věc, kteráž se stala.“ Musíme po tom v srdci 
toužit. Představme si Svatého Izraelského v jeslích, 
v chrámu, na hoře a na kříži. Stejně jako pastýři – osla
vujme a chvalme i my Boha za tyto zvěsti veliké radosti!

Někdy může být nejtěžší spatřit to, co jsme vždy měli 
přímo před sebou. Tak jako dědeček, který si nevšiml 
hvězd na stropě, ani my občas nevidíme to, co je přímo 
před námi.

My, kteří jsme slyšeli nádherné poselství o příchodu 
Syna Božího, vzali jsme na sebe Jeho jméno a zavázali 
se, že budeme kráčet po Jeho stezkách jako Jeho  
učedníci – my nesmíme selhat, ale musíme otevřít  
srdce a mysl a opravdu Ho vidět.

Vánoční období je nádherné mnoha způsoby. Je to 
období šlechetných skutků laskavosti a bratrské lásky. 
Je to období, kdy ve větší míře přemítáme o svém vlast
ním životě a o mnoha požehnáních, jež jsme obdrželi. 
Je to období, kdy odpouštíme a sami získáváme 
odpuštění. Je to období, kdy se těšíme z hudby a světel, 
večírků a dárků. Ale pozlátko tohoto období nám nemá 
nikdy zastřít zrak a zabránit nám, abychom opravdu 
viděli Knížete pokoje v Jeho majestátnosti.

Učiňme, my všichni, letošní vánoční období 
dobou radosti a oslav, dobou, kdy si uvědomujeme 
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zázrak toho, že náš Všemohoucí Bůh poslal svého 
Jednorozeného Syna, Ježíše Krista, aby vykoupil svět!

Náměty Pro výUkU z tohoto Poselství

1. „Pomocí činností k upoutání pozornosti lze ve 
studentech vzbudit zájem o téma lekce a pomoci jim se 
na ně soustředit. … obrázky jsou cennou pomůckou pro 
zdůraznění hlavní myšlenky lekce a pro udržení pozornosti 
studentů.” (Učení – není většího povolání [1999],159, 169.) 
Zvažte, zda byste výuku z tohoto poselství mohli zahájit 
činností k upoutání pozornosti, jako třeba ukázat obrázek 
nebo podělit se o verš z písma a zeptat se rodiny, jak se 
podle nich verš vztahuje k poselství.

2. „Jedním z nejdůležitějších cílů, které máte, je 
pomoci ostatním uplatnit zásady evangelia v každo-
denních situacích. … Pomáhejte studentům poznat 
požehnání, která život podle evangelia přináší.“ (viz 
Učení – není většího povolání, 167.) Poté, co se o toto 
poselství podělíte, můžete vyzvat členy rodiny, aby se 
podělili o zkušenosti, které získali, když se o vánocích 
zaměřili na spasitele.

mláDež
vánoce misionáře
loran Cook

Během druhých vánoc, kdy jsem sloužil jako misionář 
na plný úvazek, jsme se společníkem navštívili nedávno 

pokřtěnou členku a její rodinu. Po báječném vánočním 
obědě jsme se s nimi podělili o vánoční poselství.

Požádali jsme členy rodiny, aby nakreslili to, co jim toto 
období připomíná, jako hvězdy, dárky, betlémy a vánoční 
stromky. Poté jsme přečetli několik veršů z písem, včetně  
2. nefiho 19:6: „neboť dítě narodilo se nám, syn dán je 
nám; a vláda bude na rameni jeho; a nazváno bude jméno 
jeho Předivný, rádce, Mocný Bůh, věčný otec, Kníže 
pokoje.“ Zazpívali jsme píseň „once in royal david’s city“ 
(Hymns, č. 205), zhlédli jsme film o narození Krista a vydali 
jsme svědectví o Ježíši Kristu.

tyto vánoce proběhly v prostých podmínkách, daleko 
od našich rodin a obvyklých vánočních oslav, ale když 
jsme vydávali svědectví o spasiteli, pocítil jsem hlubší 
lásku a vděčnost za spasitele a za Jeho narození, než 
jsem kdy poznal. Uvědomil jsem si, že to jsou poslední 
vánoce, kdy sloužím nebeskému otci jako misionář na 
plný úvazek, ale pochopil jsem, že Jeho duch mi může 
svědčit o Jeho synu, ať už jsem kdekoli.

Pro Děti
hledíme, abychom viděli spasitele

President Uchtdorf řekl, že o vánocích máme hledat 
to, co nám připomíná spasitelův život. vyhledejte 

verše z písem uvedené níže, abyste se dozvěděli  
o některých důležitých událostech z Jeho života.

Matouš 2:1–2
lukáš 2:46
Matouš 15:32–38
lukáš 8:49–55
lukáš 23:33–34, 44–46
Jan 20:11–20
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naše zodpovědnost účastnit se chrámové 
práce a práce na rodinné historii
Prostudujte si tyto materiály a diskutujte o vybraných částech se sestrami, které navštěvujete.  
Použijte uvedené otázky, abyste díky nim tyto sestry posílily a aby se Pomocné sdružení stalo  
aktivní součástí vašeho života.

v průběhu staletí mnoho lidí 
zemřelo, aniž by poznalo evan

gelium. Někteří z nich jsou vaši 
blízcí i vzdálení příbuzní. Čekají, až 
je najdete, abyste spojili své rodiny 
dohromady a vykonali spásné 
obřady v jejich zastoupení.

Většina chrámů na zemi není 
dostatečně vytížená. Pán slíbil, že se 
vaše srdce obrátí k otcům, aby země 
nebyla při Jeho příchodu zcela 
zpustošena (viz NaS 2:2–3).

Když se budete účastnit chrá
mové práce a práce na rodinné 
historii, obdržíte osobní požehnání. 
Jedním z nich je radost, kterou 
pocítíte, když budete sloužit svým 
předkům. Další je, že jste schopny 
se kvalifikovat pro chrámové dopo
ručení, což ukazuje vaši způsobilost 
před Pánem. Ty, které nyní nejsou 
hodny výsady mít doporučení, 
mají s biskupem nebo presidentem 
odbočky pracovat na tom, aby ho 
mohly co nejdříve získat. Prosím, 
nezůstávejte bez této důležité 
kvalifikace. Svědčím, že Usmíření je 
skutečné a že hříchy mohou být po 
náležitém pokání odpuštěny.

Když se účastníme chrámové 
práce a práce na rodinné historii, 
máme jistotu, že budeme mít Ducha, 
aby nás utěšoval v době výzev a aby 
nás vedl při důležitých rozhod
nutích. Chrámová práce a práce na 
rodinné historii je součástí našeho 

úsilí poskytnout pomoc nebo 
službu našim předkům.
Julie B. Becková, generální presidentka 
Pomocného sdružení.

Z písem: 
Malachiáš 4:5–6; 1. Korintským 

15:29; 1. Petrova 3:18–19;  
NaS 110:13–16; 128:24

Z naší historie
„Prorok Joseph Smith řekl: ‚Tou 

největší zodpovědností, kterou nám 
Bůh na tomto světě uložil, je vyhledá
vat naše zesnulé.‘ (History of the 
Church, 6:313.) Sestry z Pomocného 
sdružení podporovaly toto velkolepé 
dílo již od počátku. V Nauvoo, v roce 
1842, Sarah M. Kimballová toužila 
pomoci dělníkům stavějícím chrám, 
což podnítilo skupinu sester k tomu, 
aby se zorganizovaly a mohly tak 
účinněji sloužit. Když se začaly 
scházet, prorok … zorganizoval  
první Pomocné sdružení po 
vzoru kněžství. Od té doby sestry 
z Pomocného sdružení pomáhaly 
pokračovat v práci na chrámu 
v Nauvoo. …

V roce 1855, osm let poté, co 
první Svatí přišli do Utahu, byl 
zřízen Dům obdarování. Eliza 
R. Snowová, která byla jednou 
z původních členek prvního 
Pomocného sdružení a která ucho
vávala záznamy této organizace, 

byla v roce 1866 povolána presi
dentem Brighamem Youngem jako 
generální presidentka Pomocného 
sdružení. Ona, i další sestry, byly 
věrnými pracovnicemi v Domě 
obdarování. Když pak byl dokončen 
chrám St. George v Loganu a chrám 
Manti, tyto sestry cestovaly do obou 
chrámů, aby tam mohly vykonávat 
práci za zesnulé.“ 1

Odkaz
 1. Mary Ellen Smootová, „Family History:  

A Work of Love“,  Ensign, Mar. 1999, 15.

Co mohu udělat?
1. Jak mohu sestrám pomáhat 
vyhledávat jejich předky  
a vykonávat za ně chrámové 
obřady? Zvažte okolnosti 
každé sestry, když budete 
přemítat o tom, jak uspokojit 
její potřeby. vezměte v úvahu, 
že práce na rodinné historii 
může často posílit nové, navrá-
tivší se a méně aktivní členy.

2. Kdy mě chrámová práce  
a práce na rodinné historii 
utěšila v době výzev nebo 
mě vedla při důležitých 
rozhodováních?

Pro získání dalších informací viz 
www.reliefsociety.lds.org.
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