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Opätovné objavenie  
ducha Vianoc

Pred rokmi ma ako mladého staršieho zavolali 
spolu s ostatnými do nemocnice v Salt Lake City, 
aby som dal požehnanie chorým deťom. Hneď 

pri vstupe sme uvideli vianočný stromček s rozžiarenými, 
prívetivými svetielkami a pod jeho košatými konármi le-
žali starostlivo zabalené darčeky. Potom sme prechádzali 
chodbami, kde nás vítali rozosmiati chlapci a dievčatá 
– niektorí mali sadru na ruke alebo na nohe, iní trpeli 
chorobami, ktoré nebolo tak jednoduché vyliečiť.

Mladý, veľmi chorý malý chlapec na mňa zavolal: 
„Ako sa voláš?“

Povedal som mu svoje meno, a on sa spýtal: „Dáš mi 
požehnanie?“

Keď sme tak učinili a chystali sme sa odísť z jeho 
izby, povedal: „Veľmi pekne vám ďakujem.“

Prešli sme len niekoľko krokov, keď som ho začul, 
ako volá: „A brat Monson, želám vám veselé Vianoce.“ 
Potom na jeho tvári zažiaril veľký úsmev.

Ten chlapec mal ducha Vianoc. Duch Vianoc je 
niečo, čo, dúfam, máme všetci z nás v našom srdci  
a v našom živote – nielen počas tohto zvláštneho  
obdobia, ale počas celého roka.

Keď máme ducha Vianoc, pamätáme na Toho, kto-
rého narodenie v tomto ročnom období oslavujeme: 
„Lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, 
ktorý je Kristus Pán“ (Lukáš 2:11).

V našej dobe hrá veľkú úlohu pri oslavách Vianoc 
duch dávania darčekov. Premýšľam, či by sme nemohli 
niečo získať tým, ak by sme sa spýtali samých seba: Aké 
darčeky by Pán chcel, aby som ja dal Jemu alebo ostat-
ným v tomto vzácnom období roka?

Ak by som mohol niečo navrhnúť, náš Nebeský Otec 
by si želal, aby sme Jemu a Jeho Synovi všetci dali dar 
poslušnosti. Tiež cítim, že by nás požiadal, aby sme Mu 
dali samých seba, a aby sme neboli sebeckí či cham-
tiví, alebo popudliví, ako prehlasuje Jeho Syn v Knihe 
Mormonovej:

Lebo, veru, veru hovorím vám, ten, kto má ducha 
sváru, nie je odo mňa, ale je od diabla, ktorý je otcom 
sváru a podnecuje srdcia ľudí, aby sa navzájom hnevlivo 
svárili.

Hľa, náukou mojou nie je podnecovať k hnevu srdcia 
ľudské, jedného proti druhému; ale náukou mojou je to, 
že takéto veci majú skončiť (pozri 3. Nefi 11:29 – 30).

V tejto podivuhodnej dispenzácii plnosti časov sú 
naše príležitosti na to, aby sme milovali a odovzdali 
niečo zo seba skutočne neobmedzené, ale tiež rýchlo 
podliehajú skaze. Dnes sú tu srdcia, ktoré potrebujú po-
tešiť, vľúdne slová, ktoré je treba povedať, skutky, ktoré 
je nutné učiniť a duše, ktoré musia byť spasené.

Spisovateľ, ktorý mal veľké pochopenie ducha  
Vianoc napísal:
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Prezident  
Thomas S. Monson
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Ja som duch Vianoc – 
Vstupujem do domov núdznych, spôsobím, že poblednu-

tým deťom sa údivom otvoria očká.
Spôsobím, že sa zovretá ruka lakomca otvorí, a tak  

nanesie jasnú farbu na jeho dušu.
Spôsobím, že si starci spomenú na svoju mladosť  

a smejú sa ako zamlada.
Udržujem romantiku živú v detskom srdci a jasný  

spánok utkaný z kúzelných snov.
Spôsobím, že nohy nedočkavo stúpajú po tmavých 

schodiskách s plnými košíkmi a zanechajú za sebou 
srdcia ohromené dobrotou sveta.

Spôsobím, že márnotratník sa na chvíľu zastaví na 
svojej nespútanej, márnej ceste a pošle letmý dotyk 
niekomu, koho veľmi ľúbi, a to spustí slzy radosti – 
slzy, ktoré odplavia hlboké vrásky smútku.

Vstupujem do tmavých väzenských ciel, pripomínam 
zjazveným mužom, kým sa mohli stať a ukazujem 
im dobré dni, v ktorých sa to ešte môže naplniť.

Prichádzam zľahka do tichého, bieleho domu bolesti,  
a pery, príliš slabé na to, aby hovorili, sa len chvejú  
v nehlučnej, výrečnej radosti.

Tisícimi spôsobmi spôsobím, že otrávený svet vzhliadne 
do tváre Božej a na maličkú chvíľu zabudne na 
nízke a úbohé veci.

Ja som duch Vianoc.1

Kiež každý z nás objaví nanovo ducha Vianoc –  
dokonca Ducha Krista.

POZNÁMKA:
1. E. C. Baird, „Christmas Spirit“, v James S. Hewitt, vyd., Illustrations 

Unlimited (1988), 81.

UČENIE Z TOHTO POSOLSTVA

Keď sa s posolstvom prezidenta Monsona podelíte 
s rodinou, uvažujte nad tým, že vyzdvihnete otázku, 
ktorú položil, že aké dary by Pán chcel, aby sme dali 

počas tohto obdobia Jemu alebo ostatným. Povzbuďte 
členov rodiny, aby si zapísali svoje myšlienky a nápady 
(malé deti môžu nakresliť obrázok) ohľadom toho, ako 
„nanovo objaviť ducha Vianoc – dokonca Ducha Krista“.

MLÁDEŽ
Dokonalé Vianoce
Jerie S. Jacobsová

Keď som bola malá, Vianoce boli jednou z najlepších 
častí roka. Celá naša rodina robila pizzu, chodili sme 

koledovať, a nakoniec sme sa spolu zišli na vianočnú 
oslavu. Neistými hlasmi sme štvorhlasne spievali nábo-
ženské piesne a veľmi hlučne sme koledy sprevádzali 
našou zvláštnou zbierkou hudobných nástrojov. Ocko 
vždy zakončil večer vianočným zamyslením, ktoré nám 
vohnalo do očí slzy šťastia. Život nebol nikdy lepší ako 
na Vianoce.

Keď som bola trochu staršia, moja mama sa začala 
starať o našu malú susedku, Kelly. Kelly chodila ku nám 
každý deň po škole, kým bola jej mama Patty v práci. 
Kelly stále chodila za mnou ako šteniatko – hlasné a 
s rôznymi potrebami. Vždy sa mi uľavilo, keď si Patty 
prišla pre svoju dcéru a nechala nás na pokoji.

Raz v decembri som bola úplne zdesená, keď mama 
pozvala Patty a Kelly, aby s nami oslávili Vianoce. Moje 
Vianoce. Mama sa smiala a uisťovala ma: „Nič sa tým 
nezmení.“ Ale ja som to vedela lepšie. Zjedia celú našu 
pizzu. Kelly sa bude vysmievať nášmu spevu. Zmierila 
som sa s tým, že to budú tie najhoršie Vianoce.

Keď nastal ten večer, prišli ku nám Patty a Kelly, a 
spolu sme sa rozprávali, smiali a spievali. Mama mala 
pravdu! Bolo to dokonalé. O polnoci sa nám poďakovali 
a zdráhavo odišli. Išla som spať so srdcom naplneným 
láskou a vďačnosťou. Zistila som, že tie pravé vzácne dary 
Vianoc sa nestratia, keď sa o ne podelím. Namiesto toho 
sú ešte lepšie a je ich omnoho viac, keď ich podarujeme.
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Navštevujúce učenie, dielo spásy
Preštudujte si tento materiál s modlitbou, a ak je to vhodné, porozprávajte sa o ňom so 
sestrami, ktoré navštevujete. Použite otázky, aby ste pomohli posilniť vaše sestry a učinili 
zo Združenia pomoci aktívnu súčasť vášho vlastného života.

Čo môžem urobiť?
1. Ako ma môže Združenie 
pomoci pripraviť na požehnania 
večného života?

2. Čo môžem urobiť, aby som zvý-
šila vieru tých, o ktoré sa starám?

Pre viac informácií choďte na 
reliefsociety .lds .org.
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Viera, Rodina, Útecha

Navštevujúce učenie poskytuje 
ženám príležitosť navzájom sa 

o seba starať, posilňovať a vyučovať 
– je to skutočne dielo spásy. Sestry 
skrze navštevujúce učenie slúžia  
v mene Spasiteľa a pomáhajú 
pripravovať ženy na požehnania 
večného života.

„Sme tu, aby sme varovali, vysvet-
ľovali, nabádali a učili a pozývali 
[ostatných], aby prišli ku Kristovi 
(pozri NaZ 20:59), ako povedal 
Pán vo Svojich zjaveniach,“ pove-
dal prezident Spencer W. Kimball 
(1895 – 1985). Ďalej povedal: „Vaše 
svedectvo je úžasný prostriedok.“ 1

Keď ako navštevujúce učiteľky 
zvyšujeme svoju znalosť právd 
evanjelia, naše svedectvá posil-
ňujú a podporujú sestry, ktoré sa 
pripravujú na krst a konfirmáciu. 
Pomáhame novým členkám ukotviť 
sa v evanjeliu. Naše návštevy a naša 
láska pomáhajú „získať si opäť tie, 
ktoré odišli a zahriať srdcia tých, 
ktoré ochladli, v evanjeliu“ 2. A tiež 
povzbudzujeme sestry, aby prišli ku 
Kristovi skrze návštevy chrámu.

„Zachraňujete duše,“ povedal 
prezident Kimball navštevujúcim 
učiteľkám, „a kto vie, možno je 
to množstvo úžasných aktívnych 
ľudí v Cirkvi dnes aktívnych práve 
preto, že ste boli v ich domovoch a 
poskytli ste im nový pohľad, novú 
víziu. Odhrnuli ste závesy. Rozšírili 
ste ich obzory. . . .

Vidíte, nielenže ste zachránili 
tieto sestry, ale možno tiež ich man-
želov a ich domovy.“ 3

Z písiem
Náuka a zmluvy 20:59; 84:106; 

138:56

Z našej histórie
Keď prorok Joseph Smith zorga-

nizoval Združenie pomoci, povedal, 
že ženy nebudú len pomáhať chu-
dobným, ale tiež zachraňovať duše. 
Tiež učil, že ženy v Cirkvi hrajú 
dôležitú úlohu v pláne spásy Nebe-
ského Otca.4 Ako sestry v Združení 
pomoci, vedené týmito zásadami, 
ktoré učil prorok Joseph Smith, 
môžeme spoločne pracovať na tom, 

aby sme pripravili ženy a ich rodiny 
na najväčšie Božie požehnania.

„Majme súcit s každým,“ povedal 
prezident Brigham Young (1801 – 
1877), „a nech sa [tí, ktorí sú] silní, 
láskyplne starajú o slabých, aby 
zosilneli a nech tí, ktorí vidia, vedú 
slepých až dovtedy, kým oni sami 
neuvidia svoju cestu.“ 5

POZNÁMKY:
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3. Spencer W. Kimball, v Daughters  
in My Kingdom, 117.
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5. Brigham Young, v Daughters in  
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