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Amikor a karácsonyra gondolunk, gyakran az 
ajándékozásra gondolunk, arra, hogy adunk és 
kapunk. Az ajándékozás egy szép hagyomány 

része lehet, de el is vehet az ünnep egyszerű méltóságá-
ból, elvonhatja figyelmünket arról, hogy jelentőségteljesen 
ünnepeljük meg Szabadítónk születését.

Személyes tapasztalatból tudom, hogy a legemlékezete-
sebb karácsonyok általában a legszerényebb karácsonyok. 
Gyermekkori ajándékaim kétségkívül szerények voltak a 
mostani mércével nézve. Néha egy foltozott inget kaptam, 
néha egy pár kesztyűt vagy zoknit. Emlékszem arra a kü-
lönleges karácsonyra, amikor a testvérem egy saját kezűleg 
faragott fakést ajándékozott nekem.

Nincs szükség drága ajándékokra ahhoz, hogy a 
karácsonyt jelentőssé tegyük. Glen L. Rudd elder egyik 
története jut eszembe, aki 1987 és 1992 között a Hetvenek 
tagjaként szolgált. Egy nappal karácsony előtt, jó pár éve, 
amikor a püspökök tárházát vezette, egy papsági vezetőtől 
hallott egy nélkülöző családról, amely nemrég költözött a 
városba. Mikor ellátogattunk kicsiny otthonukba, egy fiatal 
egyedülálló édesanyát találtunk ott, négy tíz éven aluli 
kisgyermekkel.

A család oly nagyon küszködött, hogy az édesanya nem 
tudott édességet, sem ajándékokat venni a gyermekeinek 
karácsonyra. Még fára sem tellett neki. Mikor Rudd testvér 
beszélt a családdal, megtudta, hogy a három kislány 
nagyon szeretne egy babát vagy plüss állatot. Mikor a 

hatéves fiúcskát kérdezte arról, hogy mire vágyik, az éhes 
kisfiú azt felelte: „Egy tál zabkását.”

Rudd testvér megígérte, hogy kap zabkását, és talán még 
valami mást is. Ezután elment a püspökök tárházába, hogy 
élelmiszert és egyéb szükségleti cikkeket szedjen össze 
nekik, a család azonnali szükségleteinek kielégítésére.

Aznap reggel egy nagylelkű utolsó napi szent 50 dollárt 
adott neki, hogy segítsen vele „valakin, akinek nélkülöz-
nie kell”. Rudd testvér fogta három saját gyermekét, és 
elindult velük karácsonyi bevásárlásra – hogy a gyerme-
kei ajándékokat válasszanak az 50 dollárból a rászoruló 
gyermekeknek.

A Rudd család, miután megtömték autójukat élelmi-
szerrel, ruházattal, ajándékokkal, egy karácsonyfával 
és néhány dísszel, elkocsikáztak a szóban forgó család 
lakásához. Segítettek az édesanyának és a gyermekeknek 
felállítani a karácsonyfát. Ezután ajándékokat helyeztek 
alá, és egy nagy csomag zabpelyhet adtak át a kisfiúnak.

Az édesanya zokogott, a gyermekek ujjongtak, és együtt 
elénekeltek egy karácsonyi éneket. Aznap este, mikor a 
Rudd család leült a vacsoraasztalhoz, hálát adtak, hogy egy 
kis karácsonyi örömet hozhattak egy másik család életébe, 
és segíthettek egy kisfiúnak, hogy kapjon egy tál zabkását.1

Krisztus és az ajándékozás lelkülete
Gondoljatok csak bele, Mennyei Atyánk milyen egy-

szerű, ám alázatos módot választott arra, hogy megtisztelje 

Töltsd meg a világot  
Krisztus szeretetével
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Fia születését. Azon a szent éjjelen angyalok jelentek meg 
– nem a gazdagoknak, hanem a pásztoroknak. A gyermek 
Krisztus nem egy palotában, hanem egy istállóban szüle-
tett. Nem selyembe burkolták, hanem pólyába.

Annak az első karácsonynak az egyszerűsége előre-
vetítette a Szabadító életét. Habár Ő teremtette a földet, 
a fenség és dicsőség királyságaiban járt, és az Atya jobb 
kezénél foglalt helyet, a földre magatehetetlen csecsemő-
ként érkezett. Élete a szerény nemesség mintapéldája volt, 
és ott járt a szegények, a betegek, az elnyomottak és a 
megterheltek között.

Bár király volt, nem vágyott emberi elismerésre és 
gazdagságra sem. Élete, szavai és mindennapi tettei az 
egyszerű de mélységes méltóság emlékművei volt. 

Jézus Krisztus, aki tökéletesen tudta, hogyan adjon, 
nekünk is megmutatta ennek módját. Azoknak, akik-
nek szívére magány és bánat nehezedik, könyörületet és 
vigaszt hoz. Azoknak, akiknek testét és elméjét betegség 
és szenvedés sújtja, szeretetet és gyógyulást hoz. Azok-
nak, akiknek lelkét bűn terheli, reményt, megbocsátást és 
megváltást kínál.

Ha a Szabadító ma köztünk lenne, ott találnánk, ahol 
mindig is volt: szolgálná a szelídeket, az elnyomottakat, 
az alázatosakat, a lesújtottakat és a lelki szegényeket. A 
karácsonyi ünnepek alatt és mindig ajándékozzuk meg Őt 
azzal, hogy úgy szeretünk, ahogyan Ő szeret. Emlékez-
zünk meg születésének, ajándékainak és életének alázatos 
méltóságáról. És a kedvesség, jószívűség és könyörület 
egyszerű cselekedetein keresztül megtölthetjük a világot az 
Ő szeretetével és gyógyító hatalmával.

JEGYZET
1. Lásd Glen L. Rudd, Pure Religion: The Story of Church Welfare since 

1930 (1995), 352–53; lásd még Glen L. Rudd, “A Bowl of Oatmeal,” 
Church News, Dec. 2, 2006, 16.

TANÍTÁS EBBŐL AZ ÜZENETBŐL

Uchtdorf elnök azt tanítja, hogy kövessük a Szaba-
dító példáját abban, ahogyan adunk. Megkérhetitek 
az általatok látogatott személyeket, hogy felváltva 
nevezzenek meg egy ajándékot, melyet a Szabadító 
adott nekik, és beszéljétek meg, hogyan használhat-
játok ezt az ajándékot mások szolgálatára. Például ha 

egy egyháztagnak abban az áldásban van része, hogy 
zenei képzésben részesült, elmehet karácsonyi dalokat 
énekelni néhány szomszédjához. Felajánlhatjátok, hogy 
letérdeltek imádkozni azokkal, akiket látogattok, útmu-
tatást kérve arra vonatkozóan, hogy mely ajándékokat 
osszák meg, illetve hogyan és kivel tegyék azt. Csele-
kedjetek a kapott sugalmazások szerint.

FIATALOKNAK
Tanulj mások tapasztalatából!

Uchtdorf elnök személyes tapasztalatból beszél, 
mikor azt tanítja, hogy „a legemlékezetesebb 

karácsonyok általában a legszerényebb karácsonyok”. 
Oly sokat tanulhatunk az idősebb nemzedékektől; 
sok felnőtt élt át háborús időket, munkanélküliséget, 
betegséget vagy más megpróbáltatást. Kérd meg egy-
házközséged vagy gyülekezeted idősebb tagjait, hogy 
meséljenek a legjelentőségteljesebb karácsonyukról. Le 
is írhatod a történetüket. Próbálj meg tanulni a példá-
jukból azáltal, hogy idén karácsonykor jobban összpon-
tosítasz az őszinte szolgálat ajándékára és arra, hogy 
emlékezz a Szabadítóra.

GYERMEKEKNEK
Ajándékok Jézus Krisztustól

Vannak, akik karácsonyfával ünneplik Jézus Krisztus 
születését. Néha az emberek ajándékokat tesznek 

e karácsonyfa alá. Neked milyen ajándékokat adott a 
Szabadító? Rajzold le a saját karácsonyfádat, és alá öt 
ajándékot. Olvasd el az alábbi szentírásokat, és minde-
gyik szentírás elolvasása után színezd ki az egyik aján-
dékot. Cserébe te is adhatsz Jézusnak ajándékot azáltal, 
hogy megtalálod a módját, hogyan segíts másoknak.

Zsoltárok 33:6

János 14:27

János 15:9

2 Nefi 2:8

3 Nefi 15:9
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Hit, család, segítségnyújtás

Ez az üzenet annak a 
látogatótanítóiüzenet- sorozatnak a 
része, amely a Szabadító küldetésének 
különböző aspektusait mutatja be.

„A Szabadító a valódi békesség 
forrása – mondta Quentin 

L. Cook elder a Tizenkét Apostol 
Kvórumából. – A Szabadító engesz-
telésének és kegyelmének köszön-
hetően az igazlelkű élet jutalma a 
személyes békesség lesz, még az 
élet megpróbáltatásai közepette is.” 1 
Ha megértjük, hogy Jézus Krisztus 
a Békesség Hercege, az segít belső 
békére lelnünk, és növelni az Őbelé 
vetett hitünket.

Jézus Krisztus azt mondta: „Azért 
beszéltem ezeket néktek, hogy 
békességetek legyen én bennem. E 
világon nyomorúságtok lészen; de 
bízzatok: én meggyőztem a világot” 
( János 16:33). Linda S. Reeves a 
Segítőegylet általános elnökségének 
második tanácsosa e szavakkal tett 
bizonyságot erről az igazságról: „[A]z 

Jézus Krisztus isteni küldetése:  
A béke Hercege
Imádságos lélekkel tanulmányozd ezt az anyagot, és törekedj rá, hogy megtudd, 
mit kell megosztanod. Hogyan fog segíteni a Szabadító életének és küldetésének 
megértése az Őbelé vetett hited gyarapodásában, és abban, hogy áldásban részesíthesd 
azokat, akik felett látogatótanítóként őrködsz? További információkért látogass el a 
reliefsociety.lds.org honlapra!

Úr irgalmas volt hozzám, és segí-
tett könnyíteni a terheimen. Segített 
hatalmas békességet éreznem…” 2

Richard G. Scott elder a Tizenkét 
Apostol Kvórumából azt tanította: 
A… béke ideális esetben saját ott-
honunk falain belül található meg, 
ahol minden tőlünk telhetőt megtet-
tünk azért, hogy az Úr Jézus Krisz-
tus álljon a középpontban.” 3

További szentírások
Ésaiás 9:6; Lukács 2:14;  
János 14:27; 1 Nefi 13:37;  
Tan és a szövetségek 59:23

A szentírásokból
Ésaiás megjövendölte Jézus 

Krisztus, a béke Hercege születé-
sét (lásd Ésaiás 9:6). Az amerikai 
földrészen a lámánita Sámuel 
elmondta, mely jelek követik majd 
Krisztus születését öt év múlva 
(lásd Hélamán 14:3, 5). Ahogy kö-
zelgett az előre megjövendölt nap, 

a hitetlenek azzal fenyegetőztek, 
hogy kivégzik a keresztényeket, 
ha nem tűnnek fel a jelek. Nefi 
próféta „egész álló nap buzgón 
fohászkodott az Úrhoz; és íme, 
szólt hozzá az Úr szava, mond-
ván: …holnap eljövök a világra” 
(3 Nefi 1:12–13). A jelek feltűn-
tek, és Krisztus születését köve-
tően „kezdett ismét békében élni 
a nép az országban” (23. vers).

Betlehemben Mária „szülé az 
ő elsőszülött fiát; és bepólyálá 
őt, és helyhezteté őt a jászolba” 
(Lukács 2:7).
JEGYZETEK
1. Quentin L. Cook: Személyes békesség:  

az igazlelkűség jutalma. Liahóna, 2013. 
máj. 35.

2. Linda S. Reeves: Tartsatok igényt szövetsé-
geitek áldásaira. Liahóna, 2013. nov. 120.

3. Richard G. Scott: Otthonaink békességéért. 
Liahóna, 2013. máj. 29.

Gondold át
Milyen módokon hoz a Szabadító 
békét az életedbe?
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