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Поново открити  
дух Божића

Пре много година, као млад старешина, био 
сам позван да са другима одем у болницу 
у Солт Лејк Ситију како бисмо дали благо-

слове болесној деци. По уласку у болницу приме-
тили смо божићну јелку са уобичајеним бљештавим 
лампицама, а испод њених испружених грана 
угледали смо пажљиво упаковане пакетиће. Затим 
смо прошли кроз ходнике где су нас мали дечаци и 
девојчице – неки са гипсом на руци или нози, други 
који су патили од болести које се не могу тако лако 
излечити – поздравили озарених лица. 

Један мали, тешко болесни дечак, довикнуо ми је: 
„Како се зовеш?”

Рекао сам му своје име, а он је упитао: „Да ли ћеш 
ми дати благослов?”

Добио је благослов, а када смо кренули ка излазу, 
рекао је: „Много вам хвала.”

Удаљили смо се неколико корака, а онда сам га 
чуо како довикује: „Ах, брате Монсоне, срећан вам 
Божић.” Затим му је велики осмех озарио лице.

Тај дечак је имао дух Божића. Дух Божића је не-
што што се надам да ће свако од нас имати у свом 
срцу и животу – не само у ово посебно време, него 
током целе године.

Када имамо дух Божића, сећамо се Њега чије 

рођење обележавамо у ово доба године. „Јер вам се 
данас у Давидовом граду родио Спаситељ – Христос 
Господ ( Јев. по Луци 2:11).

У данашње време давање поклона за Божић игра 
велику улогу. Питам се да ли би било корисно упи-
тати се: „Шта би Господ желео да поклоним Њему 
или другима у ово омиљено доба године?

Уверен сам да би наш Небески Отац желео да 
свако од нас Њему и Његовом Сину дарује послу-
шност. Такође сматрам да би тражио од нас да дајемо 
себе и не будемо себични, лакоми и пргави, као што 
Његов драгоцени Син предлаже у Мормоновој књизи:

„Јер заиста, заиста, кажем вам, онај који има дух 
препирке није од мене, већ је од ђавола, који … 
подстиче срца људска да се у срџби препиру једни 
са другима.

Гле, учење моје није да се срца људска подстичу 
на срџбу, једни против других, већ је учење моје да 
тако нешто треба да се укине” (3. Нефи 11:29-30).

У овом величанственом раздобљу пунине вре-
мена, наше прилике да волимо и дајемо себе су заи-
ста безграничне, али и пролазне. Данас постоје срца 
која треба разгалити, љубазне речи које треба рећи, 
дела која треба учинити и душе које треба спасити.

Неко ко је имао јасан увид у дух Божића написао је:

П О Р У К А  П Р В О Г  П Р Е Д С Е Д Н И Ш Т В А  З А  Д Е Ц Е М Б А Р  2 0 1 2 .  Г О Д .

председник  
Томас С. Монсон



2

Ја сам дух Божића – 
Улазим у дом сиромаштва, чинећи да убледела 

деца широм отворе очи пријатно изненађена.
Чиним да се згрчена рука циције опусти и тако 

светлошћу окупа своју душу.
Чиним да остарели обнове своју младост и смеју се 

задовољно као некад.
Чувам романтику живом у срцу детињства и оба-

сјавам сан сновима изатканим чаролијом.
Чиним да се енергичне ноге пењу мрачним степе-

ништем пуних котарица, остављајући иза себе 
срца задивљена добротом света.

Чиним да расипник застане на тренутак на 
свом разузданом, расипничком путу и пошаље 
брижној љубави неки мали знак који изазива 
сузе радоснице, сузе које уклањају дубоке трагове 
жалости.

Улазим у мрачне тамнице, подсећајући нагрђену 
мужевност на оно што је могло бити и указу-
јући на будуће добре дане који ће доћи.

Полако улазим у тиху, белу кућу бола, а усне које 
немају снаге да говоре само дрхте у немој, очи-
гледној захвалности.

На хиљаде начина чиним да уморан свет погледа 
горе у лице Божје и на кратко заборави оно што 
је неважно и лоше.

Ја сам дух Божића.1

Откријмо поново дух Божића – управо Духа 
Христовог.
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ПОУКА ИЗ ОВЕ ПОРУКЕ

Док породици будете преносили поруку пред-
седника Монсона, размислите о томе да истакнете 
питање које је он поставио о томе које би дарове  
Господ желео да дамо Њему или другим људима у 

ово време. Подстакните чланове породице да запишу 
своја размишљања или идеје (или за мању децу, да 
нацртају цртеж) о томе како „поново открити дух 
Божића – управо Дух Христов.”

МЛАДИ
Савршено Бадње вече
Џери С. Џејкобс

Док сам одрастао, један од најважнијих догађаја 
сваке године било је Бадње вече. Моја породица 

и ја правили бисмо пицу, певали божићне песме, 
а затим бисмо се окупили на божићном духовном 
састанку. Певали смо химне у четири неусклађена 
гласа и свирали на нашој необичној збирци музичких 
инструмената. Тата је вече увек завршавао божићном 
поруком која нас је остављала у сузама радосницама. 
Живот је био најлепши на Бадње вече.

Када сам постао мало старији, моја мама је 
почела да брине о младој комшиници, Кели. Кели 
је свакога дана после школе долазила код нас док 
је њена мама, Пати, радила. Кели је свугде ишла за 
мном попут кучета – гласна и захтевна. Увек је било 
олакшање када би Пати дошла по своју ћерку и оста-
вила наш дом и породицу у миру.

Једног децембра сам се ужаснуо када је мама 
позвала Пати и Кели да нам се придруже за Бадње 
вече. Моје Бадње вече. Мама ми се насмешила и уве-
равала ме: „Ништа се неће променити.” Али ја сам 
знао боље. Појешће сву нашу пицу. Кели ће се смејати 
нашем певању. Помирио сам се са тим да ћу имати 
најгоре Бадње вече икад.

Када је то вече дошло, Пати и Кели су нам се придру-
жиле, и ми смо разговарали, смејали се и певали. Моја 
мајка је била у праву. Било је савршено. У поноћ су нам 
се захвалиле и нерадо смо се раздвојили. Отишао сам 
у кревет пуног срца. Открио сам да се заиста драгоцени 
дарови Божића не умањују када се деле. Уместо тога, 
када их дајемо постају слађи и умножавају се.
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Кућно поучавање, дело спасења
Уз молитву проучите овај материјал и, ако је прикладно, поразговарајте о 
њему са сестрама које посећујете. Постављајте питања која ће вам помоћи 
да ојачате сестре и Потпорно друштво учините активним делом сопственог 
живота.

Шта ја могу да учиним?
1. Како ме Потпорно друштво 
припрема за благослове вечног 
живота?

2. Шта могу учинити како бих 
увећала веру оних над којима 
бдијем?

За више информација посетите 
reliefsociety.lds.org
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Вера, продица, помоћ

Кућно поучавање даје женама 
прилику да надзиру, јачају 

и поучавају једна другу – оно је 
заиста дело спасења. Преко кућ-
ног поучавања сестре послужују 
у Спаситељево име и помажу у 
припремању жена за благослове 
вечног живота.

„Ми треба да „коримо, изла-
жемо, опомињемо и поучавамо и 
[друге] позивамо да дођу Христу’ 
(УИЗ 20:59), као што је Господ 
рекао у својим откривењима,” 
рекао је председник Спенсер В. 
Кимбал (1895-1985). Још је рекао: 
„Ваше сведочанство је изван-
редно средство.” 1

Када ми као кућне учитељице 
увећамо своје знање о јеванђео-
ским истинама, наша сведочан-
ства јачају и подржавају сестре 
које се припремају за крштење и 
потврђење. Ми помажемо новим 
чланицама да се утврде у јеван-
ђељу. Наше посете и љубав по-
мажу да „поново придобијемо оне 
које су застраниле [и] угрејемо 
срца оних које су охладнеле у 
јеванђељу.” 2 И подстичемо сестре 
да дођу Христу одласком у храм.

„Спасаваћете душе,” рекао је 
председник Кимбал кућним учите-
љицама, „а ко може рећи колико 
је активних људи у Цркви данас 
активно јер сте ви биле у њихо-
вим домовима и дале им нову 
перспективу, нову визију. Развукле 
сте завесу. Прошириле њихове 
видике.…

„Знате, ви не само да спасавате 
ове сестре, већ вероватно и њи-
хове мужеве и домове.” 3

Из Светих писама
Учење и завети 20:59; 84:106; 

138:56

Из наше историје
Када је пророк Џозеф Смит 

организовао Потпорно друштво 
рекао је да жене не треба само 
да брину о сиромашнима, него 
и да спасавају душе. Такође је 
поучавао да жене у Цркви имају 
важне улоге у плану спасења 
Небеског Оца.4 Вођене начелима 
која је поучавао пророк Џозеф 
Смит, ми, као сестре у Потпор-
ном друштву, можемо сарађивати 
како бисмо припремиле жене 

и њихове породице за највеће 
Божје благослове.

„Имајмо самилости једни према 
другима,” рекао је председник 
Бригам Јан г (1801-1877), „и нека 
[они који су снажни] брижно не-
гују слабе да би их ојачали, а они 
који виде нека воде слепе док они 
сами не угледају пут.” 5
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