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Přichází další období Vánoc a spolu s ním i úsvit 
nového roku. Zdá se, jako by to bylo teprve včera, 
kdy jsme naposledy oslavovali Spasitelovo naro-

zení a dávali si předsevzetí.
Bylo mezi našimi předsevzetími pro letošek i to, že si 

v životě uděláme čas na Spasitele a uděláme Mu místo ve 
svém srdci? Nehledě na to, jak se nám možná doposud 
dařilo takovéto předsevzetí naplňovat, jsem přesvědčen, 
že si všichni přejeme, abychom si vedli lépe. Toto vánoční 
období je nejvhodnějším časem pro to, abychom přezkou-
mali a obnovili své úsilí. 

V našem rušném životě, kdy o naši pozornost soupeří 
tolik dalších věcí, je nezbytné, abychom se vědomě a od-
daně snažili přivádět Krista do svého života a do svého 
domova. A je nesmírně důležité, abychom stejně jako 
mudrci od východu neustále upírali zrak k Jeho hvězdě 
a „vypravili … se, abychom se klaněli jemu“.1

Po celá pokolení času je Ježíšovo poselství stále stejné. 
Petru a Ondřejovi na břehu Galilejského moře řekl: 
„Poďte za mnou.“ 2 Filipa povolal slovy: „Poď za mnou.“ 3 
Levítovi, který seděl a vybíral clo, se dostalo pokynu: 
„Poď za mnou.“ 4 A mně i vám, pokud jen budeme naslou-
chat, se dostane téže výzvy: „Následujte mne.“ 5

Když dnes budeme kráčet v Jeho šlépějích a když bu-
deme napodobovat Jeho příklad, budeme i my mít příle-
žitosti žehnat druhým. Ježíš nás vybízí, abychom dávali ze 
sebe sama: „Vizte, Pán požaduje srdce a ochotnou mysl.“ 6

Je někdo, komu byste měli během těchto Vánoc  
poskytnout službu? Je někdo, kdo čeká na vaši návštěvu?

Před lety jsem o Vánocích navštívil jednu starší vdovu. 
Když jsem byl u ní, zazvonil zvonek. Ve dveřích stál velmi 
zaneprázdněný a význačný lékař. Nikdo mu nevolal; 
zkrátka jen pocítil inspiraci, že má navštívit svou pa-
cientku, která byla opuštěná.

Během tohoto období srdce těch, kteří jsou upoutáni 
na lůžko, touží po vánoční návštěvě. Jednou o Vánocích, 
když jsem navštívil pečovatelské středisko, jsem si povídal 
s pěti staršími dámami, z nichž nejstarší bylo 101 let. Byla 
slepá, ale poznala mě po hlase.

„Biskupe, letos jdete nějak pozdě!“ řekla. „Myslela jsem, 
že už nepřijdete.“

Prožili jsme spolu krásné chvíle. Jedna pacientka ale 
stále toužebně vyhlížela z okna a znovu a znovu opako-
vala: „Dnes mě můj syn určitě přijde navštívit.“ A já jsem 
přemýšlel, zda ji skutečně navštíví, protože během něko-
lika minulých Vánoc jí ani nezavolal.

Ještě máme letos čas na to, abychom nabídli pomocnou 
ruku, láskyplné srdce a ochotného ducha – jinými slovy, aby-
chom následovali příklad našeho Spasitele a sloužili tak, jak 
by si On přál. Když Mu budeme skutečně sloužit, nepropás-
neme svou příležitost – jako se to stalo hostinskému v dáv-
ných dobách 7 – udělat si pro Něj v životě čas a v srdci místo.

Dokážeme pochopit ono nádherné zaslíbení obsažené 
v poselství, které anděl předal pastýřům na pastvinách: 
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Udělejte si čas  
na Spasitele

President Thomas S. Monson
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„Zvěstuji vám radost velikou. … Nebo narodil se vám dnes 
spasitel, kterýž jest Kristus Pán“? 8

Když si o Vánocích dáváme dárky, kéž pamatujeme na 
ten největší ze všech darů, kéž jsme za něj vděčni a kéž ho 
přijímáme – dar našeho Spasitele a Vykupitele, abychom 
mohli mít život věčný.

„Neboť co prospěje člověku, jestliže je mu udělen dar, 
a on ten dar nepřijímá? Vizte, neraduje se z toho, co je mu 
dáno, ani se neraduje z toho, kdo je dárcem daru.“ 9

Kéž Ho následujeme a uctíváme, kéž Mu sloužíme a při-
jímáme v životě dary, které nám dává, abychom mohli být, 
jak řekl otec Lehi, „věčně objat[i] náručí jeho lásky“.10

ODKAZY
 1. Matouš 2:2.
 2. Matouš 4:19.
 3. Jan 1:43.
 4. Matouš 9:9.
 5. Nauka a smlouvy 38:22.
 6. Nauka a smlouvy 64:34.
 7. Viz Lukáš 2:7.
 8. Lukáš 2:10–11.
 9. Nauka a smlouvy 88:33.
 10. 2. Nefi 1:15.

NÁMĚTY PRO VÝUKU Z TOHOTO POSELSTVÍ

President Monson nás vyzývá, abychom „se vědomě 
a oddaně snažili přivádět Krista do svého života a do 
svého domova“. Zvažte možnost diskutovat s těmi, 
které učíte, o tom, jak mohou takovouto vědomou 
a oddanou snahu vyvíjet sami i jako rodina. Mohli 
byste je požádat, aby se zamysleli nad tím, kterou 
konkrétní osobu či rodinu by mohli letos o Vánocích 
navštívit nebo komu by mohli prokázat službu. „Ještě 
máme letos čas na to, abychom nabídli pomocnou 
ruku, láskyplné srdce a ochotného ducha.“

MLÁDEŽ
Jak sloužit v období Vánoc

President Monson si vždy udělá čas na to, aby navštívil 
starší lidi a ty, kteří jsou v pečovatelských domovech, 

a to zejména v období Vánoc. Podotkl, že někteří jsou 
šťastní, protože za nimi někdo přišel, zatímco jiní jen 
doufají, že je někdo navštíví, ale to se nikdy nestane. 
Jsou lidé, kteří na někoho čekají – letos o Vánocích 
byste tím někým možná mohli být vy.

Níže je uvedeno pouhých několik příkladů, jak byste 
mohli pomoci zařídit, aby se letos o Vánocích nikdo ne-
cítil osamělý. Mohli byste se zamyslet nad tím, jak ještě 
můžete během letošních svátků v rámci společenství, 
jehož jste součástí, podat někomu pomocnou ruku.  
„Je někdo, kdo čeká na vaši návštěvu?“

• Vyrobte vánoční přání a pošlete je misionářům a svo-
bodným a starším členům svého sboru či odbočky.

• Zapojte se jako dobrovolníci v rámci některé místní 
dobročinné organizace.

• Dejte svým přátelům a sousedům jako dárek k Váno-
cům výtisk Knihy Mormonovy.

• Navštivte v rámci svého sboru či rodiny starší lidi.
• Vyrobte nějaké sladkosti a rozdejte je sousedům.

DĚTI
Jděte za světlem

Když se Ježíš narodil, mudrcové Mu přinesli dary. Aby 
Ho našli, řídili se světlem nové, jasné hvězdy na obloze. 

Jaké dary byste letos o Vánocích mohli dát Ježíšovi vy?
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Toto je další poselství navštěvujících 
učitelek ze série, která se věnuje božským 
vlastnostem Spasitele.

„V písmech znamená soucit do-
slova ‚trpěti s někým‘. Také to 

znamená projevovati slitování, lítost 
a milosrdenství vůči druhému.“ 1

„Ježíš nám dal mnoho příkladů 
soucitného zájmu,“ uvedl presi-
dent Thomas S. Monson. „Chromý 
u rybníka Bethesda; žena přistižená 
při cizoložství; žena u Jákobovy 
studny; Jairova dcera; Lazar, bratr 
Marie a Marty – ti všichni představo-
vali zraněného na cestě do Jericha. 
Každý z nich potřeboval pomoc.

Chromému u Bethesdy Ježíš řekl: 
‚Vstaň, vezmi lože své a choď.‘ Hříš-
nici se dostalo rady: ‚Jdiž a nehřeš 
více.‘ Aby pomohl té, která přišla 
čerpat vodu, poskytl jí studnici vody 
‚prýštící se k životu věčnému‘. Mrtvé 
Jairově dceři přikázal: ‚Děvečko, 
(toběť pravím), vstaň.‘ Lazarovi 
v hrobce: ‚Poď ven.‘

Spasitel vždy prokazoval ne-
omezenou schopnost mít soucit 

Božské vlastnosti Ježíše Krista – 
soucitný a laskavý

s druhými. … Otevřme mu dveře 
svého srdce, aby – Ten, který je 
živoucím příkladem opravdového 
soucitu – mohl vstoupit.“ 2

Další verše z písem
Žalm 145:8; Zachariáš 7:9; 1. Petrova 
3:8; Mosiáš 15:1, 9; 3. Nefi 17:5–7

Z písem
„S manželem [jsme] klečeli 

u lůžka své 17leté dcery a úpěnlivě 
jsme prosili za její život,“ řekla Linda 
S. Reevesová, druhá rádkyně v ge-
nerálním předsednictvu Pomocného 
sdružení. „Tentokrát zněla odpověď 
„ne“, avšak … my jsme věděli, že … 
[Spasitel] s námi soucítí ve chvílích 
zármutku.“ 3

„Jeden z mých oblíbených 
příběhů ze Spasitelova života je 
příběh Lazara. V písmech se píše, 
že ‚miloval pak Ježíš Martu i sestru 
její [Marii] i [bratra jejich] Lazara‘.“ 4 
Když Lazar onemocněl, vzkázali pro 
Ježíše, ale než dorazil, Lazar byl již 
po smrti. Maria běžela k Ježíšovi, 

padla Mu k nohám a plakala. 
Když Ježíš uviděl plačící Marii, 
„zastonal duchem, a … zaplakal“. 
( Jan 11:33, 35.)

„Toto je náš úkol. Každá 
musíme pocítit a vidět sama pro 
sebe a poté pomáhat všem dětem 
Nebeského Otce pocítit a vidět 
a poznat, že náš Spasitel na sebe 
vzal nejen všechny naše hříchy, 
ale také bolesti a trápení a strasti, 
tak aby mohl vědět, jak se cítíme 
a jak nás může utišit.“ 5

ODKAZY A POZNÁMKY
 1. Průvodce k písmům, „Soucit“.
 2. Thomas S. Monson, „The Gift of Com-

passion“, Liahona, Mar. 2007, 4–5, 8.
 3. Linda S. Reevesová, „Pán na vás nezapo-

mněl“, Liahona, listopad 2012, 120.
 4. Linda S. Reevesová, „Pán na vás 

nezapomněl“, 118.
 5. Linda S. Reevesová, „Pán na vás 

nezapomněl“, 120.
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K zamyšlení

Kdo by mohl být požehnán 
prostřednictvím vašeho soucitu?

S modlitbou si prostudujte tento materiál a snažte se poznat, o co se máte podělit s těmi, 
které učíte. Jak porozumění božským vlastnostem Spasitele prohloubí vaši víru v Něj 
a požehná těm, nad nimiž bdíte v rámci navštěvujícího učení? Další informace najdete 
na stránkách reliefsociety.lds.org.

Víra, rodina, služba


