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Když myslíme na Vánoce, často myslíme na dávání 
a dostávání dárků. Dárky sice mohou být součástí 
oblíbené tradice, ale mohou také ubírat z prosté 

důstojnosti tohoto období a odvádět nás od smysluplných 
oslav narození našeho Spasitele.

Z osobní zkušenosti vím, že právě ty nejskromnější 
Vánoce mohou být těmi nejpamětihodnějšími. Dárky, které 
jsem dostával v dětství, byly podle současných měřítek 
rozhodně skromné. Někdy jsem dostal jen vyspravenou 
košili nebo pár rukavic nebo ponožek. Pamatuji si na 
jedny mimořádné Vánoce, kdy mi bratr dal dřevěný nůž, 
který sám vyřezal.

K tomu, aby Vánoce byly smysluplné, nepotřebujeme 
drahé dárky. Vybavuje se mi jeden příběh, který vyprávěl 
starší Glen L. Rudd, který v letech 1987–1992 sloužil jako 
člen Sedmdesáti. Den před Vánocemi před mnoha lety, 
když vedl biskupovu zásobárnu, se od církevního vedou-
cího dozvěděl o jedné potřebné rodině, která se nedávno 
přistěhovala do města. Když je v jejich malém bytě navští-
vil, našel tam mladou maminku se čtyřmi malými dětmi, 
kterým nebylo více než 10 let.

Rodina měla tak málo prostředků, že matka si nemohla 
pro děti na Vánoce dovolit koupit sladkosti ani dárky – 
dokonce si nemohla dovolit ani vánoční stromeček. Bratr 
Rudd si s rodinou popovídal a zjistil, že tři malé dívky by 
si přály panenku nebo nějaké plyšové zvířátko. A když se 
zeptal šestiletého syna, co by chtěl on, hladový chlapec 

odpověděl: „Já bych si přál misku ovesné kaše.“
Bratr Rudd slíbil chlapci ovesnou kaši a možná i něco 

dalšího. Pak se vydal do biskupovy zásobárny a shromáž-
dil potraviny a další zásoby, které by pokryly okamžité 
potřeby této rodiny.

Téhož dopoledne mu jeden štědrý Svatý posledních 
dnů dal 50 dolarů, aby je použil „pro někoho potřebného“. 
Bratr Rudd naložil své tři děti a vydal se s pomocí tohoto 
daru na vánoční nákupy – jeho děti vybíraly hračky pro 
ony potřebné děti.

Když Ruddovi do auta naskládali jídlo, oblečení, dárky, 
vánoční stromek a nějaké ozdoby, vydali se na místo, 
kde rodina bydlela. Pomohli matce a jejím dětem postavit 
stromeček. Položili pod něj dárky a malému chlapci dali 
velkou misku ovesné kaše.

Matka plakala, děti se radovaly a všichni si zazpívali 
vánoční píseň. Onoho večera, když se Ruddovi shromáž-
dili u večeře, děkovali za to, že mohli o Vánocích přinést 
trochu radosti jiné rodině a pomoci jednomu malému 
chlapci dostat misku ovesné kaše.1

Kristus a Duch dávání
Pomyslete na prostý, a přesto důstojný způsob, jakým se 

Nebeský Otec rozhodl uctít narození svého Syna. Během 
oné svaté noci se andělé neukázali bohatým, ale pastý-
řům. Kristus se jako dítě nenarodil na zámku, ale v jeslích. 
Děťátko nebylo ovinuté hedvábím, ale plenkami.

Naplňujte svět Kristovou láskou

President Dieter F. Uchtdorf
Druhý rádce v Prvním předsednictvu
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Prostota oněch prvních Vánoc předznamenala Spasite-
lův život. Přestože stvořil zemi, přestože kráčel ve sférách 
vznešenosti a slávy a stál po pravici Otce, na tuto zemi 
přišel jako bezmocné dítě. Jeho život byl vzorem skromné 
ušlechtilosti a kráčel mezi chudými, nemocnými, skleslými 
a obtíženými.

Přestože byl králem, nezajímal se o lidské pocty ani 
bohatství. Jeho život, Jeho slova a Jeho každodenní skutky 
byly pomníkem sice prosté, ale opravdové krásy.

Ježíš Kristus, který měl dokonalou znalost toho, jak 
dávat, nám v dávání byl příkladem. Těm, jejichž srdce je 
obtěžkáno samotou a žalem, přináší soucit a útěchu. Těm, 
jejichž tělo a mysl jsou stiženy nemocí a utrpením, přináší 
lásku a uzdravení. Těm, jejichž duše je obtížena hříchem, 
nabízí naději, odpuštění a vykoupení.

Kdyby byl Spasitel dnes mezi námi, našli bychom Ho 
tam, kde býval vždy – ve službě mírným, skleslým, po-
korným, zoufalým a chudým duchem. Kéž během tohoto 
vánočního období i kdykoli jindy dáváme dary tím, že 
budeme milovat druhé tak, jak je miluje On. Kéž pamatu-
jeme na pokornou důstojnost Jeho narození, darů a života. 
A kéž skrze prosté skutky laskavosti, pravé lásky a soucitu 
naplňujeme svět světlem Jeho lásky a Jeho uzdravující 
moci.

ODKAZ
1. Viz Glen L. Rudd, Pure Religion: The Story of Church Welfare since 

1930 (1995), 352–353; viz také Glen L. Rudd, „A Bowl of Oatmeal“, 
Church News, Dec. 2, 2006, 16.

NÁMĚTY PRO VÝUKU Z TOHOTO POSELSTVÍ

President Uchtdorf nás učí, že máme následovat 
Spasitelův příklad v dávání. Zvažte možnost požádat 
ty, které navštívíte, aby postupně každý z nich uvedl 
nějaký dar, který mu Spasitel dal, a diskutujte o tom, jak 
mohou tímto darem sloužit druhým. Například pokud je 
nějaký člen požehnán darem hudebního vzdělání, může 
jít zazpívat koledy sousedům. Mohli byste těm, které 

navštívíte, nabídnout, že s nimi pokleknete k modlitbě 
a požádáte o inspiraci ohledně toho, o jaké dary se 
mohou podělit s druhými, jakým způsobem a s kým. 
Jednejte podle inspirace, kterou obdržíte.

MLÁDEŽ
Učte se ze zkušeností druhých

President Uchtdorf mluví z osobní zkušenosti, když 
učí, že „právě ty nejskromnější Vánoce mohou být 

těmi nejpamětihodnějšími“. Od starší generace se 
toho můžeme hodně naučit – mnozí z nich žili v době 
války, nezaměstnanosti, nemocí nebo jiných zkoušek. 
Požádejte starší členy svého sboru nebo odbočky, aby 
vám vyprávěli o svých nejpamětihodnějších Vánocích. 
Jejich příběhy byste si mohli zapsat. Snažte se z jejich 
příkladu něčemu naučit tím, že se během těchto Vánoc 
více zaměříte na poskytování upřímné služby a na to, že 
budete pamatovat na Spasitele.

DĚTI
Dary od Ježíše

Někteří lidé slaví narození Ježíše Krista vánočním 
stromečkem. Někdy lidé dávají pod stromeček 

dárky pro druhé. Jaké dary dal Spasitel tobě? Nakresli 
si vlastní vánoční stromeček a pod něj pět dárků. Přečti 
si níže uvedené verše z písem a vybarvi u každého verše 
jeden dárek. I ty můžeš dát dárky Ježíšovi tím, že budeš 
pomáhat druhým.

Žalm 33:6

Jan 14:27

Jan 15:9

2. Nefi 2:8

3. Nefi 15:9
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Víra, rodina, služba

Toto je další poselství navštěvujících 
učitelek ze série, která se věnuje různým 
hlediskům Spasitelova poslání.

„Zdrojem opravdového pokoje 
je Spasitel,“ řekl starší Quentin 

L. Cook z Kvora Dvanácti apoštolů. 
„Díky Spasitelovu Usmíření a Jeho 
milosti bude spravedlivý život i přes 
životní zkoušky odměněn osobním 
pokojem.“ 1 Když porozumíme tomu, 
že Ježíš Kristus je Kníže pokoje, 
může nám to pomoci nají vnitřní klid 
a prohloubit naši víru v Něj.

Ježíš Kristus řekl: „Tyto věci mluvil 
jsem vám, abyste ve mně pokoj měli. 
Na světě ssoužení míti budete, ale 
[buďte dobré mysli], jáť jsem přemohl 
svět.“ ( Jan 16:33.) Když Linda S. Ree-
vesová, druhá rádkyně v generálním 
předsednictvu Pomocného sdružení, 
vydávala o této pravdě svědectví, 
řekla: „Pán ke mně byl milosrdný 
a pomohl mi ulehčit má břemena. 
Pomohl mi pocítit velký klid.“ 2

Božské poslání Ježíše Krista – Kníže 
pokoje
S modlitbou si prostudujte tento materiál a snažte se poznat, o co se máte podělit s těmi, 
které učíte. Jak může porozumění Spasitelovu životu a Jeho různým rolím posílit vaši 
víru v Něj a požehnat životu sester, kterým sloužíte v rámci navštěvujícího učení? Další 
informace najdete na stránkách reliefsociety.lds.org.

Starší Richard G. Scott z Kvora 
Dvanácti apoštolů učil: „Ideální 
místo pro … klid je mezi zdmi 
našeho domova, kde děláme vše, 
co můžeme, pro to, aby v něm 
byl ústředním bodem Pán Ježíš 
Kristus.“ 3

Další verše z písem
Izaiáš 9:6; Lukáš 2:14; Jan 14:27; 
1. Nefi 13:37;  
Nauka a smlouvy 59:23

Z písem
Izaiáš prorokoval o narození Je-

žíše Krista, Knížete pokoje. (Viz Iza-
iáš 9:6.) Na americkém kontinentu 
vyprávěl Samuel Lamanita o zna-
meních, která budou doprovázet 
Kristovo narození, k němuž mělo 
dojít o pět let později. (Viz Helaman 
14:3, 5.) Když se prorokovaný den 
přiblížil, nevěřící vyhrožovali, že 
pokud tato znamení nenastanou, 

všechny křesťany popraví. Prorok 
Nefi „volal mocně k Pánu po celý 
onen den; a vizte, přišel k němu 
hlas Páně řkoucí: … nazítří přijdu 
na svět.“ (3. Nefi 1:12–13.) Zna-
mení se objevila a po narození 
Krista „lid opět počal míti v zemi 
mír“. (Verš 23.)

V Betlémě Maria „porodila 
Syna svého prvorozeného, a plén-
kami ho obvinula, a položila jej 
v jeslech“. (Lukáš 2:7.)
ODKAZY
1. Quentin L. Cook, „Osobní pokoj – odměna 

za spravedlivost“, Liahona, květen 2013, 
35.

2. Linda S. Reevesová, „Dožadujte se požeh-
nání plynoucích z vašich smluv“, Liahona, 
listopad 2013, 120.

3. Richard G. Scott, „Pokoj v domově“, Lia-
hona, květen 2013, 29.

Na zamyšlenou
Jak Spasitel přináší pokoj do vašeho 
života?
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