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Када размишљамо о Божићу, често мислимо на 
давање и примање поклона. Поклони могу бити 
део драгоцене традиције, али такође могу ума-

њити једноставно достојанство тог празника и одвра-
тити нас од прослављања рођења нашег Спаситеља на 
значајан начин.

Из личног искуства знам да најупечатљивији Божић 
може бити онај који је најскромнији. Поклони мог 
детињства сигурно су били скромни по данашњим 
стандардима. Понекад сам добијао преправљену ко-
шуљу или пар рукавица или чарапа. Сећам се једног 
посебног Божића када ми је брат поклонио дрвени нож 
који је изгравирао.

Да би Божић био значајан нису потребни скупи 
поклони. Подсетио сам се приче коју је испричао ста-
решина Глен Л. Руд, који је служио као члан Седамде-
сеторице од 1987. до 1992. године. Дан пре Божића пре 
много година, док је водио бискупово складиште, од 
једног свештеничког вође чуо је за сиромашну поро-
дицу која се недавно доселила у град. Када их је посе-
тио у њиховом малом стану, нашао је младу самохрану 
мајку са четворо деце млађе од десет година.

Потребе породице били су толике да мајка за Божић 
није могла да купи слаткише нити поклоне својој деци 
-  није могла да приушти ни божићну јелку. Брат Руд 
је разговарао са породицом и сазнао да би три девој-
чице волеле лутку или неку плишану животињу. Када је 

упитао шестогодишњег сина шта жели, гладни мали-
шан је одговорио: “Желео бих чинију овсене каше.”

Брат Руд је обећао малишану да ће добити овсену 
кашу и можда још нешто. Затим је отишао у бискупово 
складиште да би сакупио храну и друге потрепштине 
како би задовољио хитне потребе породице.

Тог истог јутра један великодушни светац последњих 
дана дао му је 50 долара “за некога коме је потребно.” 
Брат Руд је искористио тај прилог и са своје троје деце 
је отишао у божићну куповину -  његова деца бирала су 
играчке за сиромашну децу.

Након што су ауто напунили храном, одећом, покло-
нима, божићном јелком и неким украсима, Рудови су 
се одвезли до стана породице. Ту су помогли мајци и 
њеној деци да поставе јелку. Затим су ставили поклоне 
под њу, а малом дечаку су поклонили велико паковање 
овсене каше.

Мајка је плакала, деца су се радовала и сви су отпе-
вали једну божићну песму. Те вечери, када се породица 
Руд окупила за вечеру, захвалили су се што су могли 
да донесу радост другој породици и помогну малом 
дечаку да добије чинију овсене каше.1

Христ и Дух давања
Размислите о једноставном али достојанственом 

начину који је наш небески Отац одабрао у част ро-
ђења свог Сина. Те свете ноћи, анђели се нису указали 
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богатима него пастирима. Дете Христ није рођен у вили 
него у штали. Није био умотан у свилу него у пелене.

Једноставност тог првог Божића наговестила је Спа-
ситељев начин живота. Иако је створио земљу, ходао у 
величанству и слави, и стајао Оцу са десне стране, на 
земљу је дошао као беспомоћно дете. Његов живот је 
био пример понизног племства, и Он је ходао међу си-
ромашнима, болеснима, потиштенима и оптерећенима.

Иако је био цар, није марио ни за почасти ни богат-
ство људи. Његов живот, Његове речи и Његове сва-
кодневне активности били су споменици једноставног 
али узвишеног достојанства.

Исус Христ, који је савршено знао како треба давати, 
поставио нам је образац за давање. Онима чија су срца 
оптерећена због усамљености и туге, доноси саосе-
ћање и утеху. Онима чија су тела и душе погођени 
болешћу и патњом, доноси љубав и исцељење. Онима 
чије су душе оптерећене грехом, нуди наду, праштање 
и искупљење.

Да је Спаситељ данас међу нама, пронашли бисмо га 
тамо где је увек био -  служећи кроткима, потиштенима, 
понизнима, узнемиренима и сиромашнима духом. 
Током овог Божића и увек, треба да Му узвратимо 
тако што ћемо волети онако како Он воли. Треба да се 
сетимо понизног достојанства Његовог рођења, дарова 
и живота. Једноставним делима доброте, милосрђа и 
самилости испунимо свет светлошћу Његове љубави и 
исцелитељске моћи.

НАПОМЕНА
1. Видети Glen L. Rudd, Pure Religion:Видети The Story of Church 

Welfare since 1930 (1995), стр. 352–353; такође видети Glen L. Rudd, 
“A Bowl of Oatmeal,” Church News, 2. дец. 2006, стр. 16.

ПОУКА ИЗ ОВЕ ПОРУКЕ

Председник Ухдорф поучава да треба да следимо 
Спаситељев пример давања. Размислите о томе да 
замолите људе које посећујете да наведу неки дар 
који им је Спаситељ дао, и поразговарајте о томе 
како тај дар могу користити да би служили дру-
гима. На пример, ако је члан благословен музичким 

образовањем, може отићи код комшија и певати 
им божићне песме. Можете клекнути у молитви са 
онима посећујете, тражећи надахнуће о томе које 
дарове да делите, како да делите и са ким. Следите 
свако надахнуће које примите.

МЛАДИ
Учите из искуства других

Председник Ухдорф говори о личном искуству када 
поучава да “најупечатљивији Божић може бити 

онај који је најскромнији.” Од старије генерације мо-
жемо научити толико тога; многи одрасли су живели 
у време рата, незапослености, болести, или других 
искушења. Замолите старије чланове вашег одељења 
или огранка да вам испричају о свом најлепшем Бо-
жићу. Можете записати њихове приче. Покушајте да 
учите из њиховог примера тако што ћете се овог Бо-
жић више усредсредити на искрено служење и сећање 
на Спаситеља.

ДЕЦА
Дарови од Исуса Христа

Неки људи користе божићну јелку да би про-
славили рођење Исуса Христа. Људи понекад 

стављају под јелку поклоне за друге. Које дарове је 
Исус Христ дао вама? Нацртајте сопствену божићну 
јелку са пет поклона испод ње. Прочитајте стихове 
из Светих писама који се налазе доле и за сваки стих 
обојите дар повезан са њим. Можете узвратити Исусу 
за дарове тако што ћете пронаћи начине да помог-
нете другима.

Псалам 33:6

Jев. по Јовану 14:27

Jев. по Јовану 15:9

2. Нефи 2:8

3. Нефи 15:9
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Вера, продица, помоћ

Ово је део серије порука за кућно 
поучавања које приказују видове 
Спаситељеве мисије.

“Спаситељ је извор истинског 
мира,” рекао је старешина 

Квентин Л. Кук из Већа Дванае-
сторице апостола. “Чак и поред 
животних искушења, због Спа-
ситељевог помирења и Његове 
благодати, праведан живот биће 
награђен личним миром.” 1 Разуме-
вање да је Исус Христ Кнез мира 
може нам помоћи да пронађемо 
унутрашњи мир и увећамо своју 
веру у Њега.

Исус Христ је рекао: „Ово вам 
казах, да у мени мир имате. У 
свету ћете имати невољу; али не 
бојте се, јер ја надвладах свет” 
( Joван 16:33). Износећи сведо-
чанство о тој истини, Линда С. 
Ривс, друга саветница у врхов-
ном председништву Потпорног 
друштва је рекла: “Господ је био 
милостив према мени и олакшао 

Божанска мисија Исуса Христа: 
Кнез мирни
Уз молитву проучите овај материјал и тражите да сазнате шта да 
поделите. Како ће разумевање Спаситељевог живота и мисије увећати вашу 
веру у Њега и благословити оне о којима бринете преко кућног поучавања? За 
више информација посетите reliefsociety.lds.org.

ми је бремена. Помогао ми је да 
осетим велики мир.” 2

Старешина Ричард Џ. Скот, из 
Већа Дванаесторице апостола је 
поучавао: “Идеално место за . . . 
мир је унутар нашег дома, где смо 
учинили све што можемо да би 
Господ Исус Христ био његово 
средиште.” 3.

Додатни стихови
Исаија 9:6; Лука 2:14; Joван 14:27; 
1. Нефи 13:37; УИЗ 59:23

Из Светих писама
Исаија је пророковао о рођењу 

Исуса Христа, Кнеза мира (видети 
Исаија 9:6). Пет година касније 
Самуило Ламанац је на оба 
америчка континента говорио о 
знацима који ће пратити Христово 
рођење (видети Хеламан 14:3, 5). 
Како се проречени дан прибли-
жавао, неверници су претили да 
ће побити све хришћане ако се 

ови знаци не појаве. Пророк 
Нефи “снажно вапљаше Господу 
цео тај дан. И гле, дође му глас 
Господњи, говорећи: . . . сутра 
ја долазим на свет” (3. Нефи 
1:12–13). Знаци су се појавили, и 
због Христовог рођења “народ 
поново поче имати мир у зе-
мљи” (стих 23).

У Витлејему, Марија “роди 
сина својега првенца, и пови га, 
и метну га у јасле” (Лука 2:7).
НАПОМЕНЕ
1. Quentin L. Cook, “Personal Peace: The 

Reward of Righteousness,” Liahona, мај 
2013, стр. 35.

2. Linda S. Reeves, “Claim the Blessings of 
Your Covenants,” Liahona, нов. 2013, стр. 
120.

3. Richard G. Scott, “For Peace at Home,” 
Liahona, мај 2013, стр. 29.

Размислите о следећем:
На који начин Спаситељ доноси 
мир у ваш живот?
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