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Znów nadchodzą święta Bożego Narodzenia i 
wkrótce rozpocznie się nowy rok. Wydaje się, 
jakby to było wczoraj, kiedy świętowaliśmy naro-

dziny Zbawiciela i robiliśmy postanowienia noworoczne.
Czy wśród naszych postanowień na ten rok znajduje 

się znalezienie czasu w naszym życiu i miejsca w naszym 
sercu dla Zbawiciela? Bez względu na to, z jakim skutkiem 
trwaliśmy przy tym postanowieniu, jestem przekonany, że 
wszyscy chcielibyśmy robić to jeszcze lepiej. Okres świąt 
Bożego Narodzenia jest doskonałym czasem, aby ocenić 
i odnowić nasze starania.

W wypełnionym różnymi zajęciami życiu, z tak wie-
loma spawami walczącymi o naszą uwagę, konieczne 
jest, abyśmy podjęli świadomy, zwiększony wysiłek, aby 
wprowadzić Chrystusa do naszego życia i naszych do-
mów. Ważne jest, abyśmy my, tak jak mędrcy ze Wschodu, 
pozostali stale skupieni, widząc jego gwiazdę oraz „[przy-
szli] oddać mu pokłon” 1.

Pokolenia przemijały, a przesłanie Jezusa jest takie 
samo. Idąc wzdłuż wybrzeża Morza Galilejskiego, po-
wiedział On do Piotra i Andrzeja: „Pójdźcie za mną” 2. Do 
Filipa przyszło wezwanie: „Pójdź za mną” 3. Lewita, który 
siedział przy cle, usłyszał wskazówkę: „Pójdź za mną” 4. 
I do was, i do mnie, jeśli tylko posłuchamy, przyjdzie to 
samo przywołujące zaproszenie: „Pójdźcie za mną” 5.

Jeśli pójdziemy w Jego ślady i będziemy naśladować 
Jego przykład, będziemy mieli możliwość błogosławienia 

życia innych ludzi. Jezus prosi nas, abyśmy dali z siebie 
innym: „Oto Pan wymaga serca i ochotnego umysłu” 6.

Czy jest ktoś, komu powinniście służyć w te święta 
Bożego Narodzenia? Czy jest ktoś, kto oczekuje waszej 
wizyty?

Wiele lat temu, podczas świąt Bożego Narodzenia od-
wiedziłem starszą wdowę. Podczas mojej wizyty zadzwonił 
dzwonek do drzwi. W drzwiach stał bardzo zapracowany 
i wybitny lekarz. Nie został wezwany; a raczej poczuł po 
prostu, że powinien odwiedzić samotną pacjentkę.

O tej porze roku, serca tych, których mobilność jest 
ograniczona, pragną i tęsknią za wizytą bożonarodze-
niową. Pewnego razu w czasie świąt, kiedy odwiedzałem 
dom opieki, usiadłem obok pięciu starszych dam i rozma-
wiałem z nimi — najstarsza miała 101 lat. Była niewidoma, 
a jednak rozpoznała mój głos.

„Biskupie, spóźniłeś się trochę w tym roku! — powie-
działa. — Myślałam, że nigdy nie przyjdziesz”.

Spędziliśmy razem cudowny czas. Natomiast jeden pa-
cjent wyglądał tęsknie przez okno, powtarzając w kółko: 
„Wiem, że mój chłopiec przyjdzie mnie dzisiaj zobaczyć”. 
Zastanawiałem się, czy przyszedł, gdyż przez kilka ostat-
nich świąt Bożego Narodzenia ani razu nie zadzwonił.

Jeszcze jest czas, aby w tym roku wyciągnąć pomocną 
dłoń, okazać pełne miłości serce i ochotnego ducha — 
mówiąc innymi słowy — naśladować przykład naszego 
Zbawiciela i służyć tak, jak On by nam służył. Kiedy 
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będziemy Mu służyć, nie będziemy pozbawieni sposobno-
ści, jaką utracił stary gospodarz 7, by znaleźć dla Niego czas 
w naszym życiu i miejsce w naszym sercu.

Czy możemy pojąć wspaniałą obietnicę zawartą w 
przesłaniu, które anioł głosił pasterzom przebywającym na 
polu: „zwiastuję wam radość wielką […], gdyż dziś naro-
dził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan”? 8

Kiedy będziemy wymieniać prezenty podczas Bożego 
Narodzenia, obyśmy pamiętali, docenili i przyjęli najwspa-
nialszy ze wszystkich prezentów — dar naszego Zbawi-
ciela i Odkupiciela, abyśmy mogli mieć życie wieczne.

„Bowiem cóż zyskuje człowiek, jeżeli nadany mu jest dar, 
a on nie przyjmuje daru? Oto nie raduje się tym, co jest mu 
dane, ani nie raduje się w tym, co jest ofiarodawcą daru” 9.

Naśladujmy Go, służmy Mu, szanujmy Go i przyjmijmy 
Jego dary do naszego życia, aby, zgodnie ze słowami Le-
hiego, „Jego miłość [otaczała] [nas] na wieczność” 10.

PRZYPISY
 1. Ew. Mateusza 2:2.
 2. Ew. Mateusza 4:19.
 3. Ew. Jana 1:43.
 4. Ew. Mateusza 9:9.
 5. Nauki i Przymierza 38:22.
 6. Nauki i Przymierza 64:34.
 7. Zob. Ew Łukasza 2:7.
 8. Ew Łukasza 2:10–11.
 9. Nauki i Przymierza 88:33.
 10. 2 Nefi 1:15.

NAUCZANIE NA PODSTAWIE TEGO PRZESŁANIA

Prezydent Monson wzywa nas, abyśmy „podjęli 
świadomy, zwiększony wysiłek, aby wprowadzić Chry-
stusa do naszego życia i naszych domów”. Możesz 
porozmawiać z tymi, których nauczasz o tym, w jaki 
sposób mogą oni osobiście oraz jako rodzina podjąć ten 
świadomy wysiłek. Możesz poprosić ich, aby pomyśleli 
o konkretnej osobie lub rodzinie, którą mogliby od-
wiedzić lub której mogliby służyć w te święta Bożego 
Narodzenia. „Jeszcze jest czas, by wyciągnąć pomocną 
dłoń, okazać pełne miłości serce i ochotnego ducha”.

MŁODZIEŻ
Pomysły na służbę w czasie Bożego 
Narodzenia

Szczególnie w czasie Bożego Narodzenia, Prezydent 
Monson poświęca czas, aby odwiedzać starsze osoby 

w ich domach oraz w ośrodkach opieki. Zauważył, że 
niektórzy są szczęśliwi, ponieważ zostali odwiedzeni, 
podczas gdy inni mogą tylko mieć nadzieję na odwie-
dziny, które nigdy nie nadchodzą. Są ludzie, którzy cze-
kają na kogoś — może w te święta Bożego Narodzenia 
ty możesz być tą osobą.

Poniżej znajduje się lista kilku rzeczy, które możesz 
zrobić, by upewnić się, że nikt nie czuje się samotny w 
czasie świąt Bożego Narodzenia. Nie krępuj się dodać 
do tej listy więcej rzeczy, które możesz zrobić w tym 
czasie w swojej społeczności. „Czy jest ktoś, kto ocze-
kuje twojej wizyty?”

• Zrób kartki świąteczne i wyślij je misjonarzom i oso-
bom stanu wolnego oraz starszym członkom twojego 
okręgu lub gminy.

• Zgłoś się na ochotnika w miejscowej organizacji 
społecznej.

• Podaruj egzemplarze Księgi Mormona jako prezent 
świąteczny dla twoich sąsiadów i przyjaciół.

• Odwiedź starsze osoby w swoim okręgu lub rodzinie.
• Przygotuj mały poczęstunek i wręcz go swoim 

sąsiadom.

DZIECI
Podążaj za światłem

Po narodzeniu Jezusa mędrcy przynieśli Mu dary. 
Podążali za nową, jasną gwiazdą na niebie, aby Go 

znaleźć. Jakie dary mógłbyś dać Jezusowi w te święta 
Bożego Narodzenia?
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Jest to część z serii Przesłań dla odwiedzin 
domowych, które mówią o boskich 
cechach Zbawiciela.

„W pismach świętych, słowo 
współczucie oznacza do-

słownie ‘cierpieć z kimś’. Również 
oznacza ubolewać nad kimś, okazy-
wać litość i łaskę drugiej osobie” 1.

„Jezus dał nam wiele przykładów 
troski pełnej współczucia — powie-
dział Prezydent Thomas S. Monson. 
— Kaleki człowiek przy sadzawce 
w Betezda, kobieta przyłapana na 
cudzołóstwie, kobieta przy studni 
Jakuba, córka Jaira, Łazarz, brat 
Marii i Marty — każdy reprezento-
wał chorego na drodze do Jerycha. 
Każdy potrzebował pomocy.

Do kalekiego przy sadzawce 
Betezda Jezus powiedział: ‘Wstań, 
weź łoże swoje i chodź’. Grzesznej 
kobiecie dał radę: ‘Idź i odtąd już 
nie grzesz’. Aby pomóc tej, która 
przyszła zaczerpnąć wodę, dał On 
źródło wody ‘wytryskującej ku ży-
wotowi wiecznemu’. Umarłej córce 
Jaira rozkazał: ‘Dziewczynko, 
mówię ci, wstań’. Do złożonego w 
grobie Łazarza powiedział: ‘Wyjdź!’

Zbawiciel zawsze okazy-
wał nieograniczoną zdolność 

Boskie cechy Jezusa Chrystusa: 
współczujący i dobry

współczucia […]. Otwórzmy drzwi 
naszych serc, żeby On — żyjący 
przykład prawdziwego współczucia 
— mógł wejść” 2.

Dodatkowe fragmenty z pism 
świętych
Ks. Psalmów 145:38; Ks. Zachariasza 
7:9; I List Piotra 3:8; Mosjasz 15:1, 9; 
3 Nefi 17:5- 7

Z pism świętych
„Wraz z moim mężem klęcza-

łam u boku naszej 17-letniej córki 
i błagaliśmy o zachowanie jej życia 
— powiedziała Linda S. Reeves, 
druga doradczyni w generalnym 
prezydium Stowarzyszenia Pomocy. 
— Odpowiedź była odmowna, ale 
[…] wiedzieliśmy, że […] [Zbawiciel] 
ma dla nas współczucie w cierpie-
niach i bólu” 3.

„Jedną z moich ulubionych hi-
storii z życia Zbawiciela jest historia 
Łazarza. Pisma święte mówią nam, 
że ‘Jezus miłował Martę […] i jej 
siostrę [Marię] i [ich brata] Łazarza’” 4. 
Kiedy Łazarz zachorował, posłano 
za Jezusem, ale kiedy On przyszedł, 
Łazarz już zmarł. Maria wybiegła 
do Jezusa, upadła mu do stóp i 

zapłakała. Kiedy Jezus zauważył 
płaczącą Marię, „rozrzewnił się 
w duchu i […] zapłakał” (Ew Jana 
11:33, 35).

„To jest nasze zadanie. Musimy 
poczuć i przekonać się, a następ-
nie pomóc wszystkim dzieciom 
Ojca Niebieskiego, aby poczuły i 
przekonały się, że nasz Zbawiciel 
wziął na siebie nie tylko wszyst-
kie nasze grzechy, ale również 
nasze bolączki, cierpienia i 
udręki, aby wiedział, co czujemy 
i jak może nas pocieszyć” 5.
PRZYPISY
 1. Guide to the Scriptures [Przewodnik 

po pismach świętych], „Compassion” 
[Współczucie].

 2. Thomas S. Monson, „Dar wdzięczności” 
Liahona, marzec 2007, str. 4–5, 8

 3. Linda S. Reeves, „Pan was nie zapo-
mniał”, Liahona, listopad 2012, str. 120.

 4. Linda S. Reeves, „Pan was nie  
zapomniał”, str. 118.

 5. Linda S. Reeves, „Pan was nie  
zapomniał”, str. 120.
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Zastanów się

Kto mógłby zostać pobłogosławiony 
dzięki twojemu współczuciu?

Przestudiujcie z modlitwą to przesłanie i zastanówcie się nad fragmentem, o którym 
chcecie rozmawiać. W jaki sposób zrozumienie boskich cech Zbawiciela przyczyni się do 
wzrostu waszej wiary w Niego i pobłogosławi osoby, nad którymi macie pieczę poprzez 
odwiedziny domowe? Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę reliefsociety.lds.org.

Wiara, Rodzina, Służba


