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Objevte znovu  
ducha Vánoc

Jako mladý nositel Melchisedechova kněžství jsem 
byl před lety požádán, abych s dalšími staršími 
navštívil nemocnici v Salt Lake City a udělil po-

žehnání nemocným dětem. Když jsme přišli do nemoc-
nice, všimli jsme si vánočního stromečku se zářivými 
a hřejivými světýlky a pečlivě zabalených dárků, které 
byly položeny pod jednotlivými větvemi. Poté jsme pro-
cházeli chodbou, kde nás s úsměvem zdravili chlapci a 
dívky – někteří se sádrou na ruce nebo noze, jiní s obtí-
žemi, které se neléčí tak snadno či rychle.

Jeden malý a vážně nemocný chlapec na mě zavolal: 
„Jak se jmenuješ?“

Řekl jsem mu, jak se jmenuji, a on se zeptal: „Dáš mi 
požehnání?“

Udělili jsme mu požehnání, a když jsme odcházeli od 
jeho postele, řekl: „Moc vám děkuji.“

Ušli jsme pár kroků a pak jsem ho zaslechl, jak volá: 
„A bratře Monsone, veselé Vánoce!“ Pak se mu na tváři 
rozzářil veliký úsměv.

Tento chlapec vskutku pociťoval ducha Vánoc. Přál 
bych si, aby ducha Vánoc pociťoval v srdci i v životě 
každý z nás – nejen v tomto konkrétním období, ale i 
po celý rok.

Když pociťujeme ducha Vánoc, pamatujeme na Toho, 
Jehož narození si v tomto ročním období připomínáme: 
„Nebo narodil se vám dnes spasitel, kterýž jest Kristus 

Pán, v městě Davidově.“ (Lukáš 2:11.)
V dnešní době, když lidé slaví Vánoce, hraje velkou 

roli duch dávání dárků. Přemýšlím, zda by nám nepro-
spělo položit si tuto otázku: „Jaké dary by si přál Pán, 
abych v tomto požehnaném období roku dal já Jemu 
nebo druhým?“

Dovolte mi říci, že Nebeský Otec by si přál, aby 
každý z nás dal Jemu a Jeho Synovi dar poslušnosti. 
Také mám pocit, že by si přál, abychom dali něco sami 
ze sebe a abychom nebyli sobečtí nebo chamtiví nebo 
hašteřiví, jak o tom mluví Jeho drahocenný Syn v Knize 
Mormonově:

„Vpravdě, vpravdě pravím vám, ten, kdo má ducha 
sváru, není ode mne, ale je od ďábla, který … podně-
cuje srdce lidí, aby se navzájem hněvivě svářili.

Vizte, naukou mou není podněcovati ke hněvu srdce 
lidská, jednoho proti druhému; ale naukou mou je to, 
že takové věci mají skončiti.“ (3. Nefi 11:29–30.)

V této úžasné dispensaci plnosti časů jsou naše příle-
žitosti vyjadřovat druhým lásku a dávat ze sebe samých 
vskutku neomezené, jsou ale také pomíjivé. I dnes jsou 
mezi námi lidé, jejichž srdce je třeba potěšit, existují 
laskavá slova, která je třeba říci, skutky, které je třeba 
vykonat, a duše, které je třeba zachránit.

Jistý autor, který toho o duchu Vánoc ví hodně, 
napsal:
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Já jsem duch Vánoc –
Navštěvuji chudé domovy a působím, že pobledlé tváře 

dětí se rozzáří v blahém úžasu.
Krotím chamtivcovu nenasytnou ruku, a tím mu na 

duši odkrývám další světlé místo.
Zestárlým navracím mládí a způsobuji, že se smějí tak 

jako za mlada.
Dětské srdce obšťastňuji pohádkami a spánek osvěžuji 

kouzelnými sny.
Odhodlané nohy díky mně stoupají po potemnělých 

schodištích s plnou náručí dárků a zanechávají za 
sebou srdce žasnoucí nad dobrotivostí světa.

Marnotratný se na chvíli zastaví na své divoké a roz-
mařilé cestě a někomu milovanému pošle nenápadné 
znamení, které spustí slzy vděčnosti – slzy, které 
smývají bolestivé stopy zármutku.

Navštěvuji temné cely žalářů a lidem s mnoha šrámy 
připomínám, co mohli mít, a poukazuji na to dobré, 
co je stále ještě čeká.

V tichosti vcházím do klidného bílého domova bolesti,  
a rty, které jsou příliš slabé na to, aby promluvily,  
se v tichosti chvějí výmluvnou vděčností.

Tisíci způsoby působím, že se unavený svět může podí-
vat do tváře Boha a na malou chvíli zapomenout na 
všechno to, co je nicotné a zoufalé.

Já jsem duch Vánoc.1

Kéž každý z nás znovu objeví ducha Vánoc – vskutku 
Ducha Kristova.
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Unlimited (1988), 81.

NÁMĚTY PRO VÝUKU Z TOHOTO POSELSTVÍ

Až se budete dělit o poselství presidenta Monsona 
s rodinou, můžete například zdůraznit jeho otázku, 
jaké dary by si Pán přál, abychom Jemu nebo někomu 
jinému v tomto období dali. Povzbuďte členy rodiny 
k tomu, aby si zapsali své myšlenky a nápady (nebo, 

v případě malých dětí, nakreslili obrázek) týkající se 
toho, jak „znovu [objevit] ducha Vánoc – vskutku Ducha 
Kristova“.

MLÁDEŽ
Dokonalý Štědrý večer
Jerie S. Jacobsová

Když jsem byla malá, jedním z vrcholných okamžiků 
každého roku byl Štědrý večer. Jako rodina jsme dě-

lali pizzu, poté jsme šli zpívat koledy a nakonec jsme se 
shromáždili na vánočním duchovním posezení. Zpívali 
jsme písně v rozechvělém čtyřhlasu a s patřičnou razancí 
jsme hráli koledy na naší originální směsici hudebních 
nástrojů. Tatínek tento večer pokaždé zakončil nějakou 
vánoční myšlenkou, která v nás vyvolala slzy štěstí. Život 
byl nejkrásnější právě na Štědrý večer.

Když jsem byla o něco starší, maminka začala hlídat 
jednu dívku ze sousedství, Kelly. Kelly k nám chodila 
na návštěvu každý den po škole, zatímco její maminka, 
Patty, pracovala. Kelly chodila všude za mnou jako 
pejsek – byla hlasitá a neustále něco potřebovala. Vždy, 
když si Patty přišla pro svou dceru a u nás doma nastal 
klid, se mi velmi ulevilo.

Jednou v prosinci jsem se zděsila, když maminka po-
zvala Patty a Kelly k nám na Štědrý večer. Na můj Štědrý 
večer. Maminka se usmála a ujistila mě: „Všechno bude 
jako vždy.“ Já jsem však věděla své. Snědí nám celou 
pizzu. Kelly se bude smát tomu, jak zpíváme. Byla jsem 
připravena na nejhorší Štědrý večer v životě.

Když ten večer nastal, Patty a Kelly k nám přišly a 
všichni jsme si povídali, smáli se a zpívali. Maminka měla 
pravdu. Bylo to dokonalé. O půlnoci nám poděkovaly 
a odešly, i když bylo vidět, že se jim od nás nechce. Šla 
jsem spát se srdcem plným lásky a vděčnosti. Zjistila 
jsem, že ty opravdu vzácné dary Vánoc nijak neztrácejí 
na hodnotě, když se o ně dělíme s druhými. Místo toho, 
když je rozdáváme, se stávají ještě drahocennější a 
rozhojňují se.

© 2012 Intellectual Reserve, Inc. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v USA. Vydání v angličtině schváleno: 6/11. Přeložení schváleno: 6/11. Název v originále: 
First Presidency Message, December 2012. Czech. 10372 121 



1

P O S E L S T V Í  N A V Š T Ě V U J Í C Í C H  U Č I T E L E K ,  P R O S I N E C  2 0 1 2

Navštěvující učení – práce  
na spasení
S modlitbou si prostudujte tento materiál, a jak to bude vhodné, diskutujte o něm se 
sestrami, které navštěvujete. Použijte uvedené otázky, abyste díky nim tyto sestry posílily  
a aby se Pomocné sdružení stalo aktivní součástí vašeho života.

Co mohu dělat?
1. Jak mě Pomocné sdružení  
připravuje na požehnání věč-
ného života?

2. Co mohu dělat pro to, abych 
prohloubila víru těch, o které 
pečuji?

Další informace najdete na 
stránkách reliefsociety.lds.org.
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Víra, rodina, služba

Navštěvující učení poskytuje že-
nám příležitost navzájem o sebe 

pečovat, posilovat se a učit – jde 
vskutku o práci na spasení. Sestry 
prostřednictvím navštěvujícího 
učení poskytují službu ve jménu 
Spasitele a pomáhají připravovat 
ženy na požehnání věčného života.

President Spencer W. Kimball 
(1895–1985) řekl: „Máme ‚varovati, 
vysvětlovati, nabádati a učiti a zváti 
[druhé], aby šli ke Kristu‘ (NaS 20:59), 
jak to pravil Pán ve svých zjeveních.“ 
President Kimball dále řekl: „Vaše 
svědectví je velkolepý prostředek.“ 1

Když jako navštěvující učitelky 
prohlubujeme své poznání pravd 
evangelia, naše svědectví posiluje a 
podporuje sestry, které se připravují 
na křest a konfirmaci. Pomáháme 
novým členkám ukotvit se bez-
pečně v evangeliu. Naše návštěvy a 
naše láska pomáhají „získat zpět ty, 
které sešly z cesty, [a] rozehřát srdce 
těch, které v evangeliu určitým způ-
sobem ochladly“.2 A povzbuzujeme 
sestry k tomu, aby přišly ke Kristu 
tím, že budou navštěvovat chrám.

„Budete zachraňovat duše,“ řekl 
president Kimball navštěvujícím 
učitelkám, „a kdo ví, nejsou-li 
mnozí skvělí aktivní členové Církve 
dnes aktivní díky tomu, že jste byly 
u nich doma a poskytly jste jim 
nový náhled, novou vizi. Zvedly 
jste oponu. Rozšířily jste jejich 
vyhlídky. …

Víte, vy nezachraňujete jen tyto 
sestry, ale možná i jejich manžela a 
jejich rodinu.“ 3

Z písem
Nauka a smlouvy 20:59; 84:106; 

138:56

Z naší historie
Když Prorok Joseph Smith orga-

nizoval Pomocné sdružení, řekl, že 
ženy nemají jen pečovat o chudé, 
ale také že mají zachraňovat duše. 
Také učil, že ženy v Církvi mají 
zásadní roli v plánu Nebeského 
Otce pro naše spasení.4 Vedeny zá-
sadami, kterým učil Prorok Joseph 
Smith, my, sestry Pomocného sdru-
žení, můžeme společně pracovat na 

tom, abychom připravovaly ženy a 
jejich rodiny na přijetí Božích nejvy-
branějších požehnání.

„Nechť jsme navzájem soucitní,“ 
řekl president Brigham Young 
(1801–1877), „a nechť silní něžně 
pečují o slabé a vedou je k síle a 
nechť ti, kteří vidí, vedou slepé,  
dokud oni sami neuvidí cestu.“ 5
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