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Можемо ли видети 
Христа?

Једне вечери деда је читао причу својој четво
рогодишњој унуци када је она погледала горе 
и рекла: „Деда, погледај звезде!” Старији човек 

се добродушно насмешио и рекао: „Ми смо унутра, 
душо. Овде нема звезда.” Али дете је било упорно: 
„Имаш звезде у својој соби! Погледај!”

Деда је погледао горе и на своје изненађење при
метио да је таваница била попрскана металик сјајем. 
То углавном није било уочљиво, али када би све
тлост пала под извесним углом, заиста је изгледала 
као поље посуто звездама. Само су очи детета могле 
да их виде, али биле су ту. И отада, кад год би дека 
ушао у собу и погледао горе, могао је да види оно 
што није могао да види пре.

Улазимо у још једно дивно Божићно време испу
њено музиком и светлошћу, забавама и поклонима. Али 
од свих људи, ми као чланови цркве која носи Спасите
љево име треба да гледамо изван спољашности вре
мена и видимо узвишену истину овог доба године.

Питам се колико њих је у Витлејему знало да се  
баш ту, у њиховој близини, родио Спаситељ? Син  
Божји, дуго очекивани и обећани Месија — био је  
међу њима!

Да ли се сећате шта је анђео рекао пастирима? 
„Јер вам се данас роди спас, који је Христос Господ, 
у граду Давидову.” А они рекоше једни другима: 

„Хајдемо до Витлејема, да видимо то што се тамо 
догодило” ( Јев. по Луци 2:11, 15).

Попут пастира из давнина, и ми треба да кажемо 
у својим срцима: „Хајде да   видимо то што се тамо 
догодило.” Треба да то желимо у својим срцима. 
Погледајмо Свеца Израеловог у јаслама, у храму, на 
гори, и на крсту. Попут пастира славимо и хвалимо 
Бога за те вести о великој радости!

Понекад је најтеже видети оне ствари које су све 
време пред нама. Попут деке који није видео звезде 
на плафону, и ми понекад не можемо да видимо оно 
што је очигледно.

Ми, који смо чули величанствену поруку о доласку 
Сина Божјег, ми који смо преузели на себе Његово 
име и заветовали се да ћемо као Његови ученици хо
дати Његовим путем — не смемо пропустити да от
воримо своја срца и своје умове и заиста Га видимо.

Време Божића је дивно на много начина. То је 
време милосрдне доброте и братске љубави. То је 
време када више размишљамо о сопственим жи
вотима и о многим благословима које имамо. То је 
време када праштамо и када нам праштају. То је 
време када уживамо у музици и светлости, забавама 
и поклонима. Али сјај тог доба никада не треба да 
нам замагли вид и спречи нас да заиста видимо 
Кнеза Мира у Његовом величанству.
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Хајде да сви ми време овог Божића учинимо време
ном радости и славља, временом када смо захвални за 
чудо што је наш Свемогући Бог послао Свог Једино
рођеног Сина, Исуса Христа, да откупи свет!

ИДеје за пОУчавање Из Ове пОрУке

1. „активности за привлачење пажње могу се 
користити да подстакну интересовање и помогну уче-
ницима да своју пажњу усмере на предмет лекције. 
. . .слике су драгоцено средство за истицање главне 
идеје лекције и помажу ученицима да одрже пажњу” 
(Teaching, No Greater Call (Поучавање, нема већег 
позива) [1999. год.], стр. 160, 176). 

2. „Један од наших најважнијих циљева треба да 
буде да помогнемо другима да примене јеванђеоска 
начела на свакодневне ситуације. . . . Помозите учени-
цима да открију благослове који долазе када живимо 
по јеванђељу” (Teaching, No Greater Call (Поучавање, 
нема већег позива), стр. 159).

ОмлаДИна
Божић за мисионаре
Од лоран кук

за време свог другог божића као пуновремене 
мисионарке, моја сарадница и ја смо посетиле 

недавно крштену чланицу и њену породицу. После 
дивног божићног ручка, поделиле смо са њима једну 
божићну поруку.

замолиле смо чланове породице да нацртају слике 
ствари које их подсећају на ово време, као што су 

звезде, поклони, прикази Христовог рођења и бо-
жићна јелка. затим смо прочитале неколико стихова 
укључујући 2. нефи 19:6: „Јер нам се дете роди, син 
нам се даде и власт ће му бити на рамену, а име ће 
му бити: дивни, саветник, бог силни, вечни отац, 
кнез мира.” отпевали смо „Once in Royal David’s 
City” (Hymns, бр. 205), одгледали смо филм о Христо-
вом рођењу и изнеле сведочанство о исусу Христу.

био је то божић у скромним околностима, далеко 
од наших породица и уобичајених божићних про-
слава, али док сам износила сведочанство о спаси-
тељу, осетила сам дубљу љубав за Њега и његово 
рођење него икада раније. знала сам да ће то бити 
мој последњи божић у пуновременој мисионарској 
служби мом небеском оцу, али сам схватила да Ње-
гов дух може да ми сведочи о Његовом сину где год 
да се налазим.

Деца
Тражити да видимо Спаситеља

Председник ухдорф је рекао да у време божића 
треба да тражимо ствари које нас подсећају на 

спаситељев живот. Погледајте наведене стихове из 
светих писама да бисте сазнали неке важне догађаје 
из Његовог  животa.

Јев. по матеју 2:1–2
Јев. по Луци 2:46
Јев. по матеју 15:32–38
Јев. по Луци 8:49–55
Јев. по Луци 23:33–34, 44–46
Jев. по Јовану 20:11–20
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наша одговорност да учествујемо  
у храмском раду и раду на  
породичној историји
Проучите овај материјал и ако је прикладно поразговарајте о томе са сестрама које 
посећујете. Постављајте питања која ће вам помоћи да ојачате ваше сестре и да Потпорно 
друштво учините активним делом свог живота.

вековима су многи људи  
умирали без сазнања о  

јеванђељу. Неки од тих људи  
су ваши ближи и даљи рођаци. 
Они чекају на вас да предузмете 
неопходне кораке да бисте пове
зали чланове ваше породице и 
извршили спасоносне обреде  
у њихову корист.

Већина храмова у свету није 
довољно запослена. Господ 
је обећао да ће се ваша срца 
окренути очевима како земља 
не би била потпуно уништена 
код Његовог доласка (видети 
УИЗ 2:2–3).

Постоје лични благослови  
које примате  учешћа у  
храмском раду и раду на поро
дичној историји. Један од њих је 
радост коју осећате док служите 
својим прецима. Поред тога мо
жете да се оспособите за храмску 
препоруку која означава вашу до
стојност пред Господом. Оне који 
нису сада достојне повластице 
да имају препоруку треба да 
сарађују са бискупом или пред
седником огранка како би се што 
пре оспособиле. Молим вас да не 
будете без те важне квалифика
ције. Сведочим да је Помирење 

стварно и да после одговарају
ћег покајања греси могу бити 
опроштени.

Док учествујемо у храмском 
раду и раду на породичној 
историји, сигурне смо да имамо 
Духа да нас теши у нашим изазо
вима и да нас води у доношењу 
важних одлука. Храмски рад 
и рад на породичној историји 
је део нашег рада у пружању 
помоћи, односно службе, нашим 
прецима.
Џули Б. Бек, врховна председница 
Потпорног друштва. 

Стихови из Светих писама: 
Maлахија 4:5–6; 1. посл.  

Коринћанима 15:29; 1. Петрова 
посл. 3:18–19; УИЗ 110:13–16; 
128:24

Из наше историје
„Пророк Џозеф Смит је ре

као: ‘Највећа одговорност у 
овом свету, коју је Бог ставио 
на нас, јесте да тражимо наше 
мртве’ (History of the Church, 
6:313). Од почетка Потпорног 
друштва сестре су подржавале 
ово велико дело. У Навуу 1842. 
године, жеља Саре М. Кимбал да 

помогне радницима на изградњи 
храма подстакла је групу сестара 
да се организују како би могле 
делотворније да служе. Када су 
почеле да се састају, пророк . . . 
је организовао прво Потпорно 
друштво по моделу свештен
ства. Од тада па надаље, сестре 
Потпорног друштва су пома
гале у даљем раду на храму у 
Навуу. . . .

1855. године, осам година 
после доласка светаца у Јуту, 
основан је Дом за даривање. 
Елиза Р. Сноу, која је била једна 
од првих чланица првог Потпор
ног друштва и која је сачувала 
записе о тој организацији, по
звана је од стране председника 
Бригама Јанга 1866. године да 
буде председница врховног Пот
порног друштва. Она и остале 
сестре биле су верне раднице у 
Дому за даривање. Потом, када 
су храмови Сент Џорџ, Логан 
и Манти били завршени, ове 
сестре су путовале до сваког 
храма како би и тамо могле да 
раде за мртве.” 1

НапомеНа
 1. Мери Елен Смут, „Family History: A Work 

of Love,”  Ensign, март 1999. год., стр. 15.

Вера • Породица • Помоћ
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Шта ја могу да учиним?
1. како могу помоћи сестрама 
да пронађу своје претке и изврше 
храмске обреде за њих?  размотрите 
околности сваке сестре док будете 
размишљале о томе како да удово-
љите њиховим потребама. можете 
узети у обзир да рад на породичној 
историји често може ојачати нове 
чланове, оне који се враћају у актив-
ност и мање активне.

2. када ми је храмски рад и рад на 
породичној историји донео утеху у 
мојим изазовима или ме је водио у 
важним одлукама?

За више информација идите на  
www.reliefsociety.lds.org.
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