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Ponovno odkrijmo 
božičnega duha

Pred leti so me skupaj z drugimi kot mladega sta-
rešino poklicali v bolnišnico v Salt Lake Cityju, 
da bi bolnim otrokom dali blagoslov. Ko smo 

vstopili, smo opazili božično drevo z žarečimi in prijaz-
nimi lučkami ter pod njegovimi širokimi vejami zagle-
dali pozorno zavite pakete. Nato smo šli po hodnikih, 
kjer so nas s smehljajočimi obrazi pozdravili dečki in 
deklice — nekateri so imeli v mavcu roko ali nogo, 
druge je spremljala bolezen, ki je mogoče ni bilo moč 
tako lahko pozdraviti.

Neki majhen, hudo bolan deček, mi je zaklical: »Kako 
ti je ime?«

Povedal sem mu svoje ime, on pa me je vprašal: »Mi 
boš dal blagoslov?«

Blagoslov je dobil in ko sva hotela oditi od njegove 
postelje, je dejal: »Najlepša hvala.«

Napravila sva nekaj korakov, nakar sem ga zaslišal 
zaklicati: »O, brat Monson, pa srečen božič!« Na njego-
vem obrazu se je nato zarisal velik nasmeh.

Ta deček je imel božičnega duha. Božični duh je 
nekaj, kar upam, da imamo vsi v srcu in v življenju – ne 
le v tem določenem času leta, temveč vse leto.

Če imamo božičnega duha, se spominjamo Jezusa, 
katerega rojstvo praznujemo v tem času leta: »Danes se 
vam je v Davidovem mestu rodil Odrešenik, ki je Mesija, 
Gospod.« (Lk 2:11)

V današnjih dneh duh podarjanja daril igra veliko 

vlogo pri praznovanju božičnega časa. Sprašujem se, 
ali bi nam koristilo, če bi se vprašali: Katera darila bi 
Gospod želel, da jih v tem posebnem času leta dam 
njemu ali drugim?

Naj predlagam, da bi nebeški Oče želel, da bi vsak 
od nas njemu in njegovemu Sinu podaril darilo posluš-
nosti. Čutim tudi, da bi nas prosil, naj podarimo sebe in 
naj ne bomo sebični ali pohlepni ali prepirljivi, kakor 
njegov ljubi Sin predlaga v Mormonovi knjigi:

»Kajti resnično, resnično, povem vam, kdor ima duha 
prepira, ni od mene, pač pa je od hudiča, ki je oče pre-
pira in podžiga človeška srca, da se med seboj prepirajo 
v jezi.

Glejte, ni moj nauk, da bi človeška srca podžigal  
k medsebojni jezi; pač pa je moj nauk, da bi morale  
biti take reči odpravljene.« (3 Ne 11:29–30)

V tem čudovitem razdobju polnosti časov so naše 
priložnosti, da podarjamo sebe, brezmejne, vendar tudi 
kratkotrajne. Danes so ljudje, ki jih v srcu lahko raz-
veselimo, jim naklonimo prijazne besede, zanje nekaj 
storimo in rešimo duše.

Nekdo, ki je imel dober vpogled v božičnega duha, 
je zapisal:

Jaz sem božični duh —
vstopim v reven dom, zaradi česar bledolični otroci  

v čudovitem zadovoljstvu na široko odpro oči.
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Zaradi mene se revna stisnjena dlan razpre in tako 
narišem svetlo pikico v duši.

Zaradi mene ostareli spet postanejo mladi in se zado-
voljno smejijo kakor nekoč.

Ohranjam sanjarjenje v otroškem srcu in spanec raz-
vedrim s sanjami, ki jih tke čarobnost. 

Zaradi mene se navdušene noge s polnimi košarami 
povzpnejo po temnih stopnicah in za seboj puščajo 
srca, ki so začudena nad dobroto sveta.

Zaradi mene izgubljeni sin za trenutek zastane na 
svoji divji, razsipni poti in neučakani ljubezni pošlje 
drobcen spomin, ki prebudi solze radosti — solze, ki 
izmijejo globoke gube bridkosti.

Vstopim v temne jetniške celice in može z brazgotinami 
spomnim na to, kaj bi lahko bilo, in pokažem na 
dobre dni, ki bodo še prišli.

Nežno vstopim v miren, bel dom bolečine in na ustnice, 
ki so preslabotne, da bi govorile, temveč samo drgeta-
jo v tihi, zgovorni hvaležnosti.

Na tisoče načinov napravim, da utrujeni svet pogleda 
navzgor v obraz Boga in za kratek trenutek pozabi 
stvari, ki so majhne in grozne.

Jaz sem božični duh.1

Da bi vsi ponovno odkrili božičnega duha – in sicer 
Kristusovega duha!

OPOMBA
1. E. C. Baird, Christmas Spirit, James S. Hewitt, iz., Illustrations  

Unlimited, 1988, str. 81.

NAUK TEGA SPOROČILA

Ko boste družini predajali sporočilo predsednika 
Monsona, premislite, kako bi poudarili vprašanje, ki ga 
je zastavil o darilih, katere želi, da jih v tem času damo 
Bogu ali drugim. Družinske člane spodbudite, naj zapi
šejo svoje misli in zamisli (majhni otroci pa naj narišejo 

risbico) o tem, kako naj »ponovno odkrijejo božičnega 
duha — in sicer Kristusovega Duha«.

MLADINA
Popolni božični večer
Jerie S. Jacobs

Ko sem odraščal, je bil božični večer vsako leto ena od 
svetlih točk. Z družino smo naredili pizzo, šli pet od 

vrat do vrat, nakar smo se zbrali k praznovanju božiča. 
Hvalnice smo peli v negotovem štiriglasju in jih glasno 
izvajali na naši stari zbirki glasbenih inštrumentov. Oče je 
večer vedno zaključil z božično mislijo, ki je na naših licih 
pustila solze veselja. Življenje ni bilo nikoli boljše kot za 
božični večer.

Ko sem bil nekoliko starejši, je mama začela skrbeti 
za majhno sosedo Kelly. Kelly je prišla k nam vsak dan 
po šoli, ko je njena mama Patty delala. Kelly je hodila 
za mano kot majhen kužek – ki je glasen in te po
trebuje. Vedno sem začutil olajšanje, ko je Patty prišla 
iskat svojo hčer in je v mojem domu in družini spet 
zavladal mir.

Nekega decembra me je navdala groza, ko je ma
ma Patty in Kelly povabila k nam za božični večer. Moj 
božični večer. Mama se je nasmehnila in me pomirila: 
»Zaradi tega ne bo čisto nič drugače.« Toda sam sem 
mislil drugače. Pojedli bosta vso našo pizzo. Kelly se bo 
posmehovala našemu petju. Vdal sem se v to, da bo to 
najslabši božični večer sploh.

Ko je napočil večer, sta se nam pridružili Patty in Kelly 
in smo se pogovarjali in se smejali in peli. Mama je imela 
prav. Bilo je popolno. Opolnoči sta se nam zahvalili in se 
neradi poslovili. V posteljo sem šel srečen. Odkril sem, da 
se resnično dragoceni darovi božiča ne zmanjšajo, če jih 
uživamo z drugimi. Nasprotno, še lepši so in se množijo, 
če jih razdajamo.
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Obiskujoče poučevanje — odreševanje
Gradivo preučite in se o njem ustrezno pogovorite s sestrami, ki jih obiskujete. Uporabite tista 
vprašanja, s katerimi boste sestre okrepili in zaradi katerih bo Društvo za pomoč postalo dejavni 
del vašega življenja.

Kaj naj naredim?
1. Kako me Društvo za pomoč 
pripravlja na blagoslove večnega 
življenja?

2. Kaj naj naredim, da bom po
globila vero tistih, nad katerimi 
bdim?

Več o tem na reliefsociety.lds.org.
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vera, družina, pomoč

Obiskujoče poučevanje ženskam 
daje priložnost, da druga nad 

drugo bdijo, druga drugo krepijo in 
učijo – to je resnično odreševanje. 
Z obiskujočim poučevanjem sestre 
delujejo v Odrešenikovem imenu in 
ženskam pomagajo, da se pripravijo 
na blagoslove večnega življenja.

»[Druge] naj bi svarili, jim raz-
lagali, jih opominjali in poučevali 
ter povabili, naj pridejo h Kristusu 
(gl. NaZ 20:59), kakor je Gospod 
rekel v svojih razodetjih,« je dejal 
predsednik Spencer W. Kimball 
(1895–1985). Nadalje je dejal: »Vaše 
pričevanje je izvrstno sredstvo.« 1

Ko kot obiskujoče učiteljice 
poglabljamo svoje znanje o evan-
gelijskih resnicah, se nam krepi 
pričevanje in podpiramo sestre, ki 
se pripravljajo, da se bodo krstile in 
da jih bodo potrdili. Novim članom 
pomagamo, da se zasidrajo v evan-
geliju. Naši obiski in ljubezen poma-
gajo »ponovno pridobiti tiste, ki so 
skrenili, [in] ogrejejo srca tistih, ki  
so izgubili zanimanje za evangelij« 2. 
In sestre spodbujamo, da pridejo  

h Kristusu tako, da gredo v tempelj.
»Reševale boste duše,« je obisku-

jočim učiteljicam rekel predsednik 
Kimball, »in kdo drug lahko to pove 
bolje kot tako številni krasni de-
javni ljudje v današnji Cerkvi, ki so 
dejavni, ker ste bile pri njih doma in 
jim dale nov vpogled, novo vizijo. 
Odstrle ste zavese. Razmahnile ste 
jim obzorje. […]

»Vedite, da ne rešujete le teh 
sestra, temveč nemara tudi njihove 
može in družine.« 3

Iz svetih spisov
NaZ 20:59; 84:106; 138:56

Iz naše zgodovine
Ko je prerok Joseph Smith orga-

niziral Društvo za pomoč, je dejal, 
da naloga žensk ni le, da skrbijo  
za revne, temveč da tudi rešujejo 
duše. Učil je tudi, da imajo ženske  
v Cerkvi bistveno vlogo v načrtu ne-
beškega Očeta glede odrešitve.4 Če 
nas vodijo načela, ki jih je učil pre-
rok Joseph Smith, lahko kot sestre 
Društva za pomoč sodelujemo pri 

pripravah žensk in družin za večje 
Božje blagoslove.

»Bodimo sočutni drug do druge-
ga,« je dejal predsednik Brigham  
Young (1801 – 1877), »zato [naj tisti,  
ki so] močni, ljubeznivo skrbijo za 
šibke, da bodo prejeli moč, in naj 
tisti, ki vidijo, vodijo slepe, dokler 
slednji ne bodo poti zagledali sami« 5.
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