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Ali Kristusa lahko 
vidimo?

Nekega večera je dedek svoji štiriletni vnukinji 
bral zgodbo, nakar se je le–ta ozrla navzgor in 
rekla: »Dedek, poglej zvezde!« Starejši mož se 

je prijazno nasmehnil in rekel: »V hiši sva, srček. Tu ni 
nobenih zvezd!« Deklica pa je vztrajala: »V sobi imaš 
zvezde! Poglej!«

Dedek se je uzrl navzgor in presenečen opazil, da je 
strop posut s kovinskimi bleščicami. Večinoma so bile 
nevidne, ko pa je nanje pod določenim kotom padla 
svetloba, je bil strop resnično videti kakor zvezdno 
polje. Zagledale pa so jih lahko le otroške oči! In od 
tedaj je dedek, ko je vstopil v sobo in se uzrl navzgor, 
lahko videl to, česar ni videl nikoli prej.

Pred nami je še en čudovit božični čas, ki ga 
zaznamujejo glasba in lučke, zabave in darila. Toda 
od vseh ljudi moramo prav mi člani cerkve, ki nosi 
Odrešenikovo ime, pogledati preko zunanjega videza 
tega obdobja in videti čudovito resnico in lepoto tega 
letnega časa.

Sprašujem se, koliko jih je v Betlehemu vedelo, da 
se je prav v njihovi bližini rodil Odrešenik? V njihovi 
sredi je bil sam Božji Sin, dolgo pričakovani in obljub
ljeni Mesija!

Ali se spomnite, kaj je angel rekel pastir
jem? »Danes se vam je v Davidovem mestu rodil 
Odrešenik, ki je Mesija, [Kristus] Gospod.« Drug 
drugemu pa so rekli: »Pojdimo torej v Betlehem  

in poglejmo to, kar se je zgodilo.« (Lk 2:11, 15)
Tako kot starodavni pastirji moramo tudi mi v srcu 

reči: »Poglejmo to, kar se je zgodilo.« Slednje bi si mor
ali srčno želeti. Poglejmo Izraelovega Svetega v jaslih, 
v templju, na gori in na križu! Tako kot pastirji slavimo 
in hvalímo Boga za te vesele novice velike radosti!

Včasih najtežje vidimo to, kar je ves čas pred nami. 
Tako kot dedek, ki ni videl zvezd na stropu, tudi mi 
včasih ne moremo videti tistega, kar je dobro vidno.

Mi, ki smo slišali za veličastno sporočilo o pri
hodu Božjega Sina, ki smo prevzeli njegovo ime in se 
zavezali, da bomo hodili po njegovi poti kot njegovi 
učenci, ne smemo dopustiti, da se v srcu in umu ne bi 
odprli ter ga resnično videli.

Božični čas je čudovit na veliko načinov. To je čas 
dobrotljivih prijaznih dejanj in bratske ljubezni. To 
je čas, ko še bolj premišljujemo o svojem življenju 
in številnih blagoslovih, ki jih imamo. To je čas, ko 
odpuščamo in nam je odpuščeno. To je čas, ko uži
vamo v glasbi in lučkah, zabavah in darilih. Toda žar 
tega časa nam nikoli ne bi smel zasenčiti pogleda  
in nam preprečiti, da bi Princa miru resnično videli  
v njegovem veličastvu.

Poskrbimo, da bo letošnji božični čas čas veselja 
in praznovanja, čas, ko priznamo čudež, da je naš 
vsemogočni Bog poslal svojega edinorojenega Sina, 
Jezusa Kristusa, da je odkupil svet!
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predsednik  
Dieter F. Uchtdorf

drugi svetovalec  
Prvega predsedstva
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PreDlogi za PoUčevanje sPoročila

1. »Zato da boste pritegnili pozornost učencev in 
jim pomagali, da se bodo osredotočili na temo lekcije, 
lahko uporabite metode za pritegnitev pozornosti. Slike 
so dragoceni pripomoček pri spodbujanju glavnega 
sporočila lekcije in učencem pomagajo, da ostajajo 
pozorni.« (Teaching, No Greater Call, 1999, str. 160, 
176) razmislite, da bi pri poučevanju sporočila uporabili 
metode za pritegnitev pozornosti, kot so slike oziroma 
branje odlomkov iz svetih spisov, in družino vprašali, 
kako se nanašajo na sporočilo.

2. »eden od najpomembnejših ciljev bi moral biti, 
da bi drugim pomagali, da bodo evangelijska načela 
udejanjali v vsakodnevnih situacijah. […] Učencem 
pomagajte odkriti blagoslove, ki pridejo, če živimo po 
evangeliju.« (Teaching, No Greater Call, 159) po pred-
stavitvi sporočila družinske člane prosite, naj sprego-
vorijo o izkušnjah, ki so jih imeli, ko so med božičnim 
časom mislili na odrešenika.

mlaDi
misijonarski božič
loran Cook

Ko sem bil redni misijonar, sva z družabnikom drugi 
božič obiskala nedavno krščeno članico in njeno 

družino. po čudoviti božični večerji sva jim predala 
božično sporočilo.

družino sva prosila, naj narišejo tisto, kar jih 
spominja na ta čas, kot so zvezde, darila, jasli in božično 
drevesce. potem smo prebrali nekaj odlomkov iz svetih 
spisov, vključno z odlomkom iz druge Nefijeve knjige 

19:6: »Kajti rodil se nam je otrok, dan nam je bil sin; 
in na njegovi rami bo vladarstvo; in imenoval se bo 
čudoviti, Svetovalec, mogočni bog, oče na veke, princ 
miru.« Zapeli smo hvalnico »once in royal david’s city« 
(Hymns, št. 205), pogledali film o Jezusovem rojstvu in 
pričevali o Jezusu Kristusu.

to je bil božič v skromnih okoliščinah, proč od 
najinih družin in običajnega božičnega praznovanja, 
toda ko sva pričevala o odrešeniku, sem bolj kot kdaj 
prej začutil globoko ljubezen in hvaležnost zanj ter 
njegovo rojstvo. Zavedal sem se, da je to zadnji božič, 
ko sem kot redni misijonar služil nebeškemu očetu, 
vendar sem dojel, da mi lahko njegov duh o njegovem 
Sinu pričuje povsod.

otroCi
iščimo odrešenika

predsednik Uchtdorf je rekel, da bi v božičnem  
času morali iskati to, kar nas spominja na 

odrešenikovo življenje. preberite spodnje odlomke  
in se poučite o nekaterih pomembnih dogodkih  
v njegovem življenju.

mt 2:1–2
lk 2:46
mt 15:32–38
lk 8:49–55
lk 23:33–34, 44–46
Jn 20:11–20
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odgovorni smo opravljati tempeljsko delo 
in raziskovati družinsko zgodovino
Sporočilo preučite in se primerno o njem pogovorite s sestrami, ki jih obiskujete. Zastavite vprašanja,  
ki bodo sestre okrepila in zaradi katerih bo Društvo za pomoč dejavni del vašega lastnega življenja.

v preteklih stoletjih je veliko ljudi 
umrlo brez spoznanja o evan

geliju. Nekateri od njih so vaši bližnji 
in daljni sorodniki. Čakajo vas, da 
raziščete vse potrebno, da boste 
člane svoje širše družine povezali in 
zanje opravili odrešilne uredbe.

Templji po svetu večinoma niso 
dovolj zasedeni. Gospod je obljubil, 
da se boste v srcu obrnili k očetom, 
zato da Zemlja ob njegovem pri
hodu ne bo popolnoma razdejana 
(gl. NaZ 2:2–3).

Obstajajo osebni blagoslovi,  
ki jih prejmete zaradi sodelovanja  
v templju in raziskovanja družinske 
zgodovine. Eden od teh je radost, 
ki jo občutite, ko služite prednikom. 
Drugi je, da imate lahko veljavno 
tempeljsko dovolilnico, ki potrjuje 
vašo vrednost pred Gospodom.  
Tisti, ki danes niso vredni privilegija, 
da bi imeli tempeljsko dovolil
nico, bi morali sodelovati s škofom 
oziroma predsednikom veje, da 
bi to pravico dobili takoj, ko je 
mogoče. Prosimo, ne bodite brez 
tega pomembnega izkaza! Pričujem, 
da je odkupna daritev resnična in 
da so nam grehi lahko odpuščeni, 
če se pokesamo prav.

Če bomo sodelovali pri tempelj
skem delu in družinski zgodovini, 
nas bo zagotovo spremljal Duh, 
ki nas bo tolažil v izzivih in nas 
vodil pri pomembnih odločitvah. 

Tempeljsko delo in družinska 
zgodovina je del našega dela, ko 
svojim lastnim prednikom izkažemo 
podporo in jim služimo.
Julie B. Beck, generalna predsednica 
Društva za pomoč

V svetih spisih 
Mal 4:5–6; 1 Kor 15:29; 1 Pt 3:18–19; 

gl. NaZ 110:13–16; 128:24

Iz naše zgodovine
»Prerok Joseph Smith je rekel: 

‛Največja odgovornost, ki nam 
jo je na tem svetu dal Bog, je, da 
poiščemo svoje umrle.’ (History of 
the Church, 6:313) Sestre Društva 
za pomoč to delo podpirajo že od 
vsega začetka. Sarah M. Kimball je 
leta 1842 v Nauvooju želela poma
gati delavcem, ki so gradili tempelj, 
zato je spodbudila skupino sester, da 
bi se organizirale, da bi učinkoviteje 
služile. Ko so se začele sestajati, je 
prerok […] prvo Društvo za pomoč 
ustanovil po vzoru Duhovništva. 
Odtlej so sestre Društva za pomoč 
pomagale pri nadaljnjem delu nau
voojskega templja. […]

Leta 1855, osem let po prihodu 
prvih svetih v Utah, je bila ustanov
ljena Endowment House (obdarit
vena hiša). Elizo R. Snow, ki je bila 
ena prvotnih članic prvega Društva 
za pomoč in je ohranila zapise tiste 
organizacije, je predsednik Brigham 

Young leta 1866 poklical za gene
ralno predsednico Društva za pomoč. 
Z drugimi sestrami je bila zvesta 
delavka v obdaritveni hiši. Ko pa so 
bili dokončani templji v St. Georgu, 
Loganu in Mantiju, so te sestre poto
vale v vsak tempelj, da so lahko tam 
opravile delo za umrle.« 1

OpOmba
 1. Mary Ellen Smoot, Family History: A Work 

of Love,  Ensign, mar. 1999, str. 15.

Kaj lahko storim?
1. Kako lahko sestram 
pomagam, da bodo poiskale 
podatke o prednikih in zanje 
opravile tempeljske uredbe? Ko 
boste razmišljale, kako jim lahko 
pomagate, pomislite na razmere 
vsake sestre. imejte v mislih, 
da delo na družinski zgodovini 
nove člane, povratnike in manj 
dejavne člane pogosto okrepi.

2. Kdaj sta me tempeljsko delo 
in raziskovanje družinske zgo-
dovine v mojih izzivih potolažila 
oziroma me vodila pri pomemb-
nih odločitvah?

Več o tem preberite na  
www.reliefsociety.lds.org.
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