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A karácsony lelkületének 
újrafelfedezése

Évekkel ezelőtt fiatal elderként másokkal együtt 
elhívtak engem egy kórházba Salt Lake Cityben, 
hogy beteg gyermekeknek adjak áldást. Mikor 

beléptünk, megpillantottunk egy karácsonyfát, melyen 
fényesen és barátságosan ragyogtak az égők, szélesen 
kitárt ágai alatt pedig gondosan becsomagolt dobozkák 
pihentek. Ezután több folyosón is végigmentünk, ahol 
begipszelt karú vagy lábú, és egyéb, talán lassabban 
gyógyuló betegségekkel küszködő kisfiúk és kislányok 
üdvözöltek bennünket mosolygó arccal.

Egy nagyon beteg kisfiú megszólított: „Téged hogy 
hívnak?”

Megmondtam a nevem, mire azt kérdezte: „Adnál 
nekem egy áldást?”

Megáldottam őt, és amint felkeltünk az ágya mellől, 
hogy továbbmenjünk, azt mondta: „Nagyon szépen 
köszönöm!”

Tettünk néhány lépést, mikor hallottam, ahogy 
utánam szól: „Ja, és Monson testvér, boldog karácsonyt 
neked!” S ezzel hatalmas mosoly ragyogott fel az arcán.

Ebben a fiúban megvolt a karácsony lelkülete. A 
karácsony lelkülete olyasvalami, ami remélem, mind-
annyiunk szívében ott lakik – nemcsak ebben az adott 
időszakban, hanem az egész év folyamán.

Amikor rendelkezünk a karácsony lelkületével, akkor 
bizony Őrá emlékezünk, akinek a születését ünnepeljük 
az évnek ebben az időszakában: „Mert született néktek 

ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában” 
(Lukács 2:11).

Napjainkban az ajándékozás lelkülete óriási szerepet 
játszik a karácsony ünnepében. Kíváncsi vagyok, hasz-
nunkra válna-e, ha feltennénk magunknak a következő 
kérdést: Milyen ajándékokat szeretne az Úr tőlem kapni, 
illetve milyen ajándékokat szeretne, hogy adjak mások-
nak az év eme becses időszakában?

Véleményem szerint Mennyei Atyánk mindannyiunk-
tól azt szeretné, ha az engedelmesség ajándékát adnánk 
Neki és az Ő Fiának. Úgy érzem, azt kérné továbbá, 
hogy adjuk önmagunkat, és ne legyünk önzők, kapzsik 
vagy veszekedősek, ahogy azt drága Fia javasolja a Mor-
mon könyvében: 

„Mert bizony, bizony mondom nektek, hogy akiben 
ott van a viszálykodás lelke, az nem tőlem való, hanem 
az ördögtől, aki… felserkenti az emberek szívét, hogy 
haragosan viszálykodjanak egymással.

Íme, ez nem az én tanom, hogy haragosan egymás el-
len serkentsem az emberek szívét; hanem az én tanom az, 
hogy hagyjanak fel az ilyen dolgokkal” (3 Nefi 11:29–30).

Az idők teljességének eme csodás adományozási kor-
szakában a lehetőségek, hogy szeressünk másokat és 
adjunk önmagunkból, tényleg végtelenek, ugyanakkor 
rendkívül rövid életűek. Ma is vannak felvidításra váró 
szívek, kimondásra váró kedves szavak, elvégzendő 
tettek és megmenteni való lelkek.
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Valaki, aki jól értette a karácsony lelkületét, ezt írta: 

Én vagyok a karácsony lelke.
Belépek a szegények otthonába, hogy az örömteli  

csodálkozás tágra nyissa a szemeket a gyermekek 
sápadt arcán.

Kiengedem a fösvény markának szorítását, hogy vidám-
ságot hozzak önző lelkébe.

Tőlem fiatalodik meg az idős, és úgy nevet majd, mint 
hajdanán.

Én tartom életben a regényes kalandokat a gyermekkor 
szívében, és én teszem derűssé az alvást csodából 
szőtt álmokkal.

Én okozom azt, hogy a lelkes lábak teli kosárkákkal 
megmásszák a sötét lépcsőket, a világ jóságán csodál-
kozó szíveket hagyva maguk mögött.

Hatásomra a tékozló megáll egy pillanatra, hogy eltű-
nődjön vad, pazarló viselkedésén, és miattam küld 
egy kis jelet az érte aggódó szeretteinek, akik boldog 
könnyeket hullatnak – könnyeket, melyek begyógyít-
ják az aggodalmak okozta mély sebeket.

Belépek a sötét börtöncellákba, hogy a megtévedt embert 
emlékeztessem, mi történhetett volna másként, és rá-
mutassak arra, hogy várnak még rá szebb napok.

Lábujjhegyen besurranok a fájdalom halk, fehér ottho-
nába, és az ajkak, melyek túl gyengék a beszédhez, 
csupán csöndesen megremegnek, hogy ékes hálát 
rebegjenek. 

Ezer módon segítek a kimerült világnak felnézni Isten 
arcára, hogy egy röpke pillanatig elfeledtessem velük 
azt, ami jelentéktelen és nyomorúságos.

Én vagyok a karácsony lelke.1

Kívánom, hogy mindannyian fedezzük fel újra a kará-
csony lelkületét, vagyis Krisztus Lelkét.
JEGYZET
1. E. C. Baird, “Christmas Spirit,” in James S. Hewitt, ed., Illustrations 

Unlimited (1988), 81.

TANÍTÁS EBBŐL AZ ÜZENETBŐL

Miközben megosztod Monson elnök üzenetét a 
családdal, fontold meg, hogy kihangsúlyozod azt a 
kérdést, hogy az Úr milyen ajándékot szeretne, ha 
adnánk Neki vagy másoknak ezen az ünnepen. Buzdítsd 
a családtagokat, hogy jegyezzék le gondolataikat és 

ötleteiket (a kisgyermekekkel rajzoltathatsz egy képet 
is) arról, hogyan fedezhetjük fel újra a karácsony lelkü-
letét, azaz Krisztus Lelkét.

FIATALOKNAK
A tökéletes szenteste
Írta: Jerie S. Jacobs

Fiatal koromban a szenteste volt számomra az év 
egyik legszebb napja. A családommal pizzát készí-

tettünk, elmentünk énekelni a szomszédokhoz, majd 
összegyűltünk egy karácsonyi áhítatra. Bizonytalan han-
gon, négy szólamban énekeltük a himnuszokat, furán 
összeválogatott hangszereink kíséretére. Apu az estét 
mindig egy karácsonyi üzenettel zárta, melytől boldog 
könnyekre fakadtunk. Az életben semmi nem volt jobb 
a szentesténél.

Amikor kicsit idősebb lettem, anyukám elkezdett 
gondoskodni egy fiatal szomszédunkról, Kellyről. Kelly 
mindennap átjött hozzánk suli után, míg édesanyja, 
Patty dolgozott. Kelly állandóan a nyomomban volt, 
mint egy kiskutya. Lármás volt és sokat kellett foglal-
kozni vele. Mindig megkönnyebbültem, mikor Patty 
végül összeszedte a lányát és elmentek. Újra nyugalom 
volt itthon.

Egyik decemberben teljesen elborzadtam, mikor 
anyu meghívta Pattyt és Kellyt, hogy töltsék velünk a 
szentestét. Az én szentestémet! Anyu mosolygott, és 
megnyugtatott, hogy „semmi nem fog változni”. De én 
biztos voltam benne, hogy igen. Majd megeszik az összes 
pizzánkat. Kelly pedig kineveti az éneklésünket. Beletö-
rődtem, hogy biztos életem legrosszabb szentestéje lesz.

Amikor eljött az este, Patty és Kelly csatlakoztak 
hozzánk, mi pedig beszélgettünk, sokat nevettünk és 
énekeltünk. Anyunak igaza volt. Az est tökéletes volt. 
Éjfélkor megköszöntek nekünk mindent és hazamen-
tek, bár szívesen maradtak volna még. Csordultig telt 
szívvel feküdtem le aznap. Rájöttem, hogy a karácsony 
igazán drága ajándékai nem fogynak el attól, hogy 
adunk belőlük másoknak. Inkább becsesebbek lesznek 
és gyarapodnak.
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Látogatótanítás: a  
szabadítás munkája
Tanulmányozd ezt az anyagot, és ha helyénvalónak érzed, beszéld meg az általad 
látogatott nőtestvérekkel. A kérdések használata segíthet a nőtestvérek megerősítésében, 
valamint abban, hogy a Segítőegylet a saját életednek is szerves részévé váljon.

Mit tehetek?
1. Hogyan készít fel engem 
a Segítőegylet az örökkévaló 
áldásokra?

2. Mit tehetek, amivel növelem 
az általam látogatottak hiték?

További információkért látogass el  
a reliefsociety.lds.org honlapra!
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Hit, család, segítségnyújtás

A látogatótanítás lehetőséget ad 
a nőknek, hogy őrködjenek 

egymás felett, valamint erősítsék 
és tanítsák egymást – ez valóban a 
szabadítás munkája. A látogatótaní-
tás által a nőtestvérek a Szabadító 
nevében szolgálnak, és segítenek 
a nőknek felkészülni az örök élet 
áldásaira.

„Azért vagyunk, hogy figyelmez-
tessünk, kifejtsünk, buzdítsunk és 
tanítsunk, és meghívjunk másokat, 
hogy jöjjenek Krisztushoz (lásd T&Sz 
20:59), ahogyan az Úr kinyilatkoz-
tatta”, mondta Spencer W. Kimball 
elnök (1895–1985). Továbbá ezt 
mondta: „A bizonyságotok fantaszti-
kus közvetítőeszköz.” 1

Amikor mi mint látogatótanítók 
gyarapítjuk az evangélium igaz-
ságairól való tudásunkat, bizony-
ságunk megerősödik, és ezzel 
támogatni tudjuk azon nőtestvé-
reket, akik a keresztelkedésre és a 
konfirmálásra készülnek. Segítünk 
az új tagoknak lehorgonyozni az 
evangéliumban. A látogatásaink és 
szeretetünk segít „visszanyer[nünk] 
azok szívét, akik eltávolodtak 
[és] meglágyít[anunk] azok szívét, 
akik elhidegültek az evangélium-
tól…” 2 Továbbá arra buzdítjuk a 

nőtestvéreket, hogy jöjjenek Krisz-
tushoz a templomlátogatás által.

„Ti lelkeket fogtok megmenteni 
– mondta Kimball elnök a látogató-
tanítóknak –, és ki tudja megmon-
dani, hogy a jelenlegi nagyszerű 
egyháztagok közül hányan tevéke-
nyek azért, mert ti ott voltatok az 
otthonukban, és új szemléletmódot, 
új kilátást adtatok nekik. Elhúztátok 
számukra a függönyt. Kiszélesítetté-
tek a látószögüket. […]

Látjátok, nem csupán ezeket 
a nőtestvéreket mentitek meg, 
hanem talán a férjüket és a család-
jukat is.” 3

A szentírásokból
Tan és a szövetségek 20:59; 

84:106; 138:56.

Történelmünkből
Amikor Joseph Smith próféta 

megszervezte a Segítőegyletet, azt 
mondta, hogy a nőknek nemcsak a 
szegényekről kell gondoskodniuk, 
hanem lelkeket is kell menteniük. 
Azt is tanította, hogy az egyházban 
lévő nők nélkülözhetetlen szerepet 
játszanak Mennyei Atyánk szaba-
dulástervében.4 A Joseph Smith 
próféta által tanított tantételektől 

vezérelve, mi, nőtestvérekként a Se-
gítőegyletben együtt dolgozhatunk 
azon, hogy felkészítsük a nőket 
és családjaikat Isten legnagyobb 
áldásaira.

„Legyünk könyörülettel egymás 
iránt – mondta Brigham Young 
elnök (1801–1877), az erősek gyen-
géden segítsenek a gyengéknek 
erőssé válni, és akik látnak, vezes-
sék a világtalanokat, míg maguk is 
meg nem látják az utat.” 5

JEGYZETEK
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