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Свима онима који желе да разумеју ко смо ми као 
чланови Цркве Исуса Христа светаца послед-
њих дана, желео бих да понудим полазну тачку 

коју дефинишу ове три речи: Ми тражимо Христа.
Желимо да учимо о Њему. Да Га следимо. Да поста-

немо више попут Њега.
Тражимо Га сваког дана током целе године. Али, 

нарочито у ово доба године –  у време Божића, када 
славимо рођење нашег вољеног Спаситеља –  наша 
срца се још више окрећу Њему.

Као део наших припрема за прославу Божића, 
размотримо како су они који су живели пре две 
хиљаде година били спремни да дочекају Спасите-
љев долазак.

Пастири
Не знамо пуно о пастирима, само да „чуваху ноћ-

ну стражу код стада свог.” 1 Пастири су били више од 
обичних људи, попут многих добрих душа које су своје 
дане проводиле у борби за опстанак.

Могли су да буду људи који, у једном тренутку, можда 
нису активно тражили Христа, али су им се срца проме-
нила када су се небеса отворила и Христ им се објавио.

То су они који су, након што су чули глас небеских 
гласника, одмах отишли у Витлејем, желећи да виде.2

Мудраци
Мудраци су били образовани људи који су 

проучавали долазак Месије, Сина Божјег. Захва-
љујући проучавању пронашли су знаке који су 
указивали на Његово рођење. Када су их прона-
шли, напустили су своје домове и отпутовали у 
Јерусалим, питајући: „Где је цар јудејски што се 
родио?” 3

Њихово знање о Христу није остало само на  
академском нивоу. Када су видели знаке Његовог 
рођења, деловали су. Упутили су се да траже Христа.

Мудраци могу представљати оне који траже 
Христа учењем и академским проучавањем. Њихова 
посвећеност истини на крају их доводи до тога да 
пронађу Христа и да Га славе као Краља над краље-
вима, Спаситеља човечанства.4

Симеон и Ана
Симеон и Ана могу представљати оне који траже 

Христа преко Духа. Ове чудесне душе биле су веома 
побожне и, уз пост и молитву и живећи у посвеће-
ности и послушности, са нестрпљењем су чекали да 
виде дан доласка Сина Божјег.

Одано, понизно и са вером, стрпљиво су чекали 
на Спаситељев долазак.
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На крају је њихова верност награђена јер су им 
Марија и Јосиф представили бебу која ће једног дана 
преузети на себе грехе човечанства.5

Верници међу Нефијцима и Ламанцима
У Мормоновој књизи налази се дирљива прича о 

томе како су верници у Новом свету чекали на знаке 
Спаситељевог рођења.

Сећате се да су они који су веровали у Христа били 
исмевани и прогањани. Учени људи тог времена оптужи-
вали су вернике да подржавају глупо сујеверје. У ствари, 
неверници су били тако гласни у свом исмевању да су 
изазвали „велико узбуђење” у земљи (3. Нефи 1:7). Ругали 
су се онима који су веровали да ће се родити Спаситељ.

Њихов бес и гнев су се толико распалили да су 
постали опседнути да једном за свагда ућуткају све оне 
који су веровали у Спаситеља. Мормонова књига беле-
жи драматичну одлучност.6

Верници који су живели у то време могли су пред-
стављати оне који траже Христа чак и када се други 
смеју, ругају и узнемиравају. Траже Христа чак и када 
други покушавају да их погрешно представе као некул-
турне, просте или лаковерне.

Али непоштовање других не обесхрабрује истинске 
вернике да траже Христа.

Ми тражимо Христа
Током целе године, а посебно током божићних праз-

ника, било би корисно да поново поставимо питање: 
„Како ја тражим Христа?”

У тешком периоду свог живота, велики цар Давид је 
написао: „Боже! Ти си Бог мој, к Теби раним, жедна је 
Тебе душа моја, за Тобом чезне тело моје.” 7

Можда је тај став тражења Бога један од разлога што 
је Давид описан као човек по Божјем срцу.8

Током ових божићних празника и током целе годи-
не, надам се да ћемо у срцу и души потражити нашег 
вољеног Спаситеља, Кнеза мира, Свеца Израеловог. Јер 
та жеља, у великој мери, дефинише не само ко смо ми 
као чланови Цркве Исуса Христа светаца последњих 
дана, него још више то ко смо у ствари ми као Христо-
ви ученици.

НАПОМЕНЕ
1. Лука 2:8.
2. Видети Лука 2:15..
3. Видети Матеј 2:1- 2.
4. Видети Матеј 2:11.
5. Видети Лука 2:22- 38.
6. Видети 3. Нефи 1.
7. Псалми 63:1.
8. Видети Дела апост. 13:22.

ПОУКА ИЗ ОВЕ ПОРУКЕ

Како можемо боље тражити Христа, као што 
председник Ухдорф предлаже? Можете подстаћи оне 
које поучавате да се запитају: „Како ја тражим Хри-
ста?” Позовите их да поделе како они траже Христа 
током свакодневног породичног проучавања Светих 
писама. Такође, на Mormon .org можете погледати 
божићни видео са онима које поучавате и позвати их 
да учествују у овогодишњој прилици да траже Христа 
слеђењем Његових учења.

ДЕЦА
Чекати Исуса

Многи људи су чекали на Исусово рођење. Сада 
ми чекамо да Он поново дође! Можемо бити 

спремни тако што ћемо учити о Исусу и следити Га. 
Како ви следите Исуса? Нацртајте звезду и запишите 
своје идеје унутар ње.
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„Окружени смо онима којима 
су потребни наша пажња, 

охрабрење, подршка, утеха, наша 
љубазност,” рекао је председник 
Томас С. Монсон. Ми смо Господ-
ње руке овде на земљи, са нало-
гом да служимо Његовој деци 
и подижемо их. Он зависи од 
сваког од нас.” 1

Председник Хенри Б. Ајринг, 
први саветник у Првом председни-
штву, рекао је: „Доласком у Цркву 
у вашем срцу је започела велика 
промена. Склопиле сте завет и 
примиле обећање које је почело 
да мења саму вашу природу. . .

. . . Обећале сте да ћете помоћи 
Господу у олакшавању бремена 
[других] и тешити их. Примиле 
сте моћ да помажете Господу у 
олакшању тих терета када сте 
примиле дар Светог Духа.” 2

„Желимо да користимо светло 
Јеванђеља да бисмо друге виделе 
онако како их Спаситељ види –  са 
самилошћу, надом и милосрђем,” 

Спремне да носимо бремена  
једни другима

рекла је Џин Б. Бингам, врховна 
председница Потпорног друштва. 
„Доћи ће дан када ћемо у пот-
пуности разумети срца других и 
бити захвалне за милост која нам 
се пружа –  баш као што ми упу-
ћујемо милосрдне мисли и речи 
другима. . .

Наша обавеза и повластица је 
да прихватимо напредак свако-
га док се трудимо да постанемо 
попут нашег Спаситеља.” 3

Док носимо бремена једни 
другима и држимо своје заве-
те, отварамо пут Исусу Христу 
да исцели друге. Старешина 
Џефри Р. Холанд из Већа два-
наесторице апостола је поучио: 
„Узимајући у обзир несхватљи-
ву цену распећа и помирења, 
обећавам вам да нам Он неће 
сада окренути леђа. Кад Он каже 
сиромашнима у духу, ‘Дођите к 
мени’, значи да зна пут излаза и 
успона. Зна јер је ходао њиме. 
Зна пут јер Он је пут.” 4

Додатни стихови
Maтеј 25:40; Галатима 6:2;  
Moсија 2:17; 18:8- 9
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Уз молитву проучите овај материјал и тражите надахнуће да бисте знале 
шта треба да поделите. Како ће разумевање сврхе Потпорног друштва 
припремити ћерке Божје за благослове вечног живота?

Размислите о следећем:
Како помагање у ношењу 
бремена других и држање 
наших завета отвара пут 
Исусу Христу да исцели оне 
у потреби?

Вера, продица, помоћ


