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Још једна Божићна сезона је пред нама, а са њом 
је на помолу и нова година. Чини се као да смо 
јуче прослављали Спаситељево рођење и доно-

сили одлуке.
Међу нашим одлукама за ову годину, да ли смо од-

лучили да одвојимо време у својим животима и место 
у својим срцима за Спаситеља. Без обзира на то колико 
смо до сада били успешни са таквом одлуком, уверен 
сам да сви желимо да чинимо боље. Ови Божићни 
празници су савршено време за преиспитивање и об-
нављање наших напора.

У нашим ужурбаним животима, у којима нам толико 
тога одвлачи пажњу, неопходно је да свесно и усрдно 
уложимо напор да уведемо Христа у своје животе и 
домове. И важно је да, попут мудраца са истока оста-
немо усредсређени на Његову звезду и дођемо да Му 
се поклонимо.1

У свим временским генерацијама Исусова порука је 
иста. Петру и Андрији је, на обалама Галилеје, рекао: 
„Хајдете за мном.” 2 Филипу је упутио позив: „Хајде за 
мном.” 3 Левит који је седео на царини примио је исто 
упутство: „Хајде за мном.” 4 И вама и мени, само ако 
слушамо, доћи ће тај исти позив: „Пођите за мном.” 5

Док данас идемо Његовим стопама и следимо Његов 
пример, имаћемо прилику да благословимо животе 
других. Исус нас позива да дајемо себе: „Ево, Господ 
тражи срце и дух вољан.” 6

Да ли постоји неко коме треба да служимо овог  
Божића? Постоји ли неко ко очекује вашу посету?

Пре много година у време Божића посетио сам 
једну старију удовицу. Док сам био код ње, огласило 
се звоно на вратима. На вратима је стајао веома заузет 
и уважен лекар. Није био позван, него је само осетио 
потребу да посети усамљену пацијенткињу.

Током ове сезоне, срца оних који се отежано крећу 
чезну да их неко посети за Божић. Једног Божића, 
током посете дому за старе, седео сам и разговарао 
са пет старијих дама, од којих најстарија имала 101 
годину. Била је слепа, али је препознала мој глас.

„Бискупе, мало касните ове године!” рекла је.  
„Мислила сам да уопште нећете доћи.”

Провели смо дивно време заједно. Међутим, један 
пацијент је чежњиво гледао кроз прозор и стално 
понављао: „Знам да ће мој син доћи данас да ме види.” 
Нисам био сигуран да ли ће, јер ранијих година за Бо-
жић никада није звао.

Ове године још увек има времена да пружимо руку 
помоћи, срце пуно љубави и вољан дух -  другим 
речима, да следимо пример који је поставио наш 
Спаситељ и да служимо онако како би Он желео да 
служимо. Када Му служимо, нећемо изгубити своју 
прилику, попут гостионичара из давнина,7 да од-
војимо време у својим животима и место у својим 
срцима за Њега.
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Да ли можемо да разумемо величанствено обећање 
садржано у поруци анђела пастирима који су били у 
пољу: „Јављам вам велику радост. . . . Јер вам се данас 
роди спас, који је Христос Господ”? 8

Када будемо размењивали поклоне за Божић, надам 
се да ћемо памтити, ценити и примити онај највећи од 
свих дарова -  дар нашег Спаситеља и Откупитеља, да 
бисмо могли имати вечни живот.

„Јер шта користи човеку поклони ли му се дар, а он 
дар не прими? Гле, не радује се он ономе што му је 
дато, нити се радује ономе ко је дароватељ дара.” 9

Следимо Га, служимо Му, поштујмо га и примимо 
у своје животе Његове дарове, да бисмо могли бити, 
како је рекао отац Лехи, „вечно обгрљени у наручју 
Његове љубави.” 10

НАПОМЕНЕ
 1. Матеј 2:2.
 2. Матеј 4:19.
 3. Јован 1:43.
 4. Матеј 9:9.
 5. Учење и завети 38:22.
 6. Учење и завети 64:34.
 7. Видети Лука 2:7.
 8. Лука 2:10- 11.
 9. Учење и завети 88:33.
 10. 2. Нефи 1:15.

ПОУКА ИЗ ОВЕ ПОРУКЕ

Председник Монсон нас позива да „свесно и 
усрдно уложимо напор да уведемо Христа у своје 
животе и домове.” Размислите о томе да поразго-
варате са онима које подучавате о томе како могу 
уложити овај свестан напор појединачно и као по-
родица. Замолите да се сете одређене особе или 
породице коју би могли посетити или јој служити 
овог Божића. „Ове године још увек има времена 
да пружимо руку помоћи, срце пуно љубави и 
вољан дух.”

МЛАДИ
Начини за служење у време Божића

Председник Монсон издваја време за посећивање 
старијих и оних у домовима за старе, нарочито у 

време Божића. Он је напоменуо да постоје они који 
су срећни јер су имали посетиоце, док се други само 
надају посетиоцима који никада не долазе. Има људи 
који чекају некога –  можда овог Божића, ви можете 
бити тај неко.

Следи списак само неколико начина на које 
можете помоћи да се нико не осећа усамљено овог 
Божића. Слободно размислите о више начина на које 
можете допрети до некога у вашој заједници у овом 
периоду. „Постоји ли неко ко очекује вашу посету?”

• Направите божићне честитке које ћете послати 
мисионарима и старијим члановима и самцима  
у вашем одељењу или огранку.

• Волонтирајте у некој локалној организацији  
у заједници.

• Дајте својим пријатељима и комшијама  
Мормонову књигу као божићни поклон.

• Посетите старије људе у вашем одељењу  
или породици.

• Направите неку посластицу и однесите је  
својим комшијама.

ДЕЦА
Следите светло

Када је Исус рођен, мудраци су Му донели по-
клоне. Следили су нову, сјајну звезду на небу да 

би Га пронашли. Које поклоне бисте могли дати Исусу 
овог Божића?
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Ово је део серије Порука за кућно 
поучавање које говоре о Спаситељевим 
божанским особинама.

„У Светим писмима бити са-
милостан буквално значи 

‘патити са неким.’ Такође значи 
показивати саосећање, сажаљење 
и милост према другој особи.” 1

„Исус нам је обезбедио многе 
примере самилосне брижности,” 
рекао је председник Томас С. 
Монсон „Хроми човек на ба-
зену у Витезди; жена ухваћена у 
прељуби; жена на Јаковљевом из-
вору; Јаирова ћерка; Лазар, брат 
Марте и Марије -  свако од њих 
је представљао жртву на путу за 
Јерихон. Свима је била потребна 
помоћ.

„Хромом човеку код Витезде, 
Исус је рекао: ‘Устани, узми одар 
свој и ходај.’ Грешници је упутио 
савет: ‘Иди и не греши више.’ Да 
би помогао оној која је дошла да 
захвати воде обезбедио је извор 
‘који тече у живот вечни.’ Мртвој 
Јаировој ћерци је заповедио: ‘Де-
војко, кажем ти, устани.’ Покопа-
ном Лазару: ‘Изађи.’

Божанске особине Исуса Христа: 
самилостан и љубазан

„Спаситељ је увек показивао 
неограничену способност да сао-
сећа . . . Отворимо врата својих 
срца како би Он –  живи пример 
истинске самилости –  могао ући.” 2

Додатни стихови
Псалм 145:8; Захарије 7:9;  
1. Петрова 3:8; Moсија 15:1, 9;  
3. Нефи 17:5- 7

Из Светих писама
„Мој муж и ја клечали смо поред 

постеље наше 17- огодишње ћерке 
и молили се за њен живот,” рекла 
је Линда С. Ривс, друга савет-
ница у врховном председништву 
Потпорног друштва. „Одговор је 
био не, али . . . . спознали смо . . . 
да . . . [Спаситељ] осећа самилост 
према нама у нашој жалости.” 3

„Једна од мојих омиљених 
прича из Спаситељевог живота је 
прича о Лазару. Света писма нам 
кажу да ‘Исус љубљаше Марту, . . . 
њену сестру [Maрију], и [њиховог 
брата] Лазара.’” 4 Када се Лазар 
разболео, послали су поруку 
Исусу, али Он је стигао кад је 

Лазар већ био мртав. Марија је 
потрчала ка Исусу, пала пред 
Његове ноге и заплакала. Кад је 
Исус видео Марију како плаче, 
„згрози се у духу, и . . . постаде 
жалостан” ( Joван 11:33, 35).

„То је наша дужност. Морамо 
лично осетити и видети, а затим 
помоћи свој деци Небеског Оца 
да осете, виде и знају да је Спа-
ситељ преузео на себе не само 
наше грехе него и наше боли 
и наше патње и жалости, како 
би могао знати шта ми осећамо 
и како да нас утеши.” 5

НАПОМЕНЕ
 1. Guide to the Scriptures, „Compassion.”
 2. Tомас С. Moнсон, „The Gift of 

Compassion,” Liahona, март 2007,  
стр. 4- 5, 8.

 3. Линда С. Ривс, „The Lord Has Not 
Forgotten You,” Liahona, нов. 2012,  
стр. 120.

 4. Линда С. Ривс, „Господ вас није  
заборавио,” стр. 118.

 5. Линда С. Ривс, „Господ вас није  
заборавио,” стр. 120.
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Размислите о следећем:

Кога бисте ви могли благословити 
својом самилошћу?

Уз молитву проучите овај материјал и молите се да сазнате шта треба да 
поделите. Како ће разумевање Спаситељевих божанских особина увећати вашу 
веру у Њега и благословити оне о којима бринете преко кућног поучавања? За 
више информација посетите reliefsociety.lds.org.

Вера, продица, помоћ


