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Pred nami je še en božični čas in z njim bližajoče se 
novo leto. Zdi se, da smo šele včeraj proslavljali Od-
rešenikovo rojstvo in sprejeli novoletne odločitve.

Ali smo se med letošnjimi novoletnimi odločitvami 
odločili, da si bomo v življenju za Odrešenika vzeli čas in 
zanj naredili prostor v svojem srcu? Ne glede kako uspešni 
smo bili glede te odločitve doslej, sem prepričan, da si vsi 
želimo, da bi nam uspelo bolje. To božično obdobje je po-
poln čas, da pregledamo in obnovimo svoja prizadevanja.

V zaposlenem življenju, v katerem je potrebno postoriti 
tako številne druge stvari, ki pritegnejo našo pozornost, je 
bistveno, da sprejmemo zavestno, obvezujoče prizadeva-
nje, da bomo Kristusa privedli v svoje življenje in dom. In 
bistveno je, da kakor modreci z Vzhoda ostanemo osredo-
točeni na Božjo zvezdo in »ga pridemo počastit« 1.

Jezusovo sporočilo je bilo skozi stoletja vedno enako. 
Petru in Andreju je na galilejskih obalah rekel: »Hodita za 
menoj!« 2 Filipu je zaklical: »Hodi za menoj!« 3 Levitu, ki je 
sedel pri stojnici, je naročil: »Hodi za menoj!« 4 Vi in jaz pa 
bomo, če bomo le prisluhnili, prejeli isto prijazno povabi-
lo: »Hodite za menoj!« 5

Če danes sledimo njegovim korakom in če posnemamo 
njegov vzor, bomo tudi mi dobili priložnost, da bomo bla-
goslovili druge. Jezus nam kliče, naj darujemo sebe: »Glej, 
Gospod zahteva srce in voljnega duha.« 6

Ali je kdo, komur bi morali ta božič služiti? Ali kdo čaka, 
da ga obiščete?

Pred leti sem za božič obiskal ostarelo vdovo pri njej 
doma. Ko sem bil tam, je pozvonil zvonec. Na vratih je stal 
zelo zaposlen in ugleden zdravnik. Ni bil poklican, temveč 
je preprosto začutil navdih, da mora pogledati bolnico, ki 
je osamljena.

V božičnem času srca tistih, ki so obnemogli, kličejo  
in hrepenijo, da bi jih kdo obiskal. Nekega božiča sem,  
ko sem obiskal dom za ostarele, sedel in se pogovarjal 
s petimi starejšimi gospemi, med katerimi je imela 
najstarejša 101 leto. Bila je slepa, vendar je prepoznala 
moj glas.

»Škof, letos ste nekoliko pozni!« je dejala. »Mislila sem že, 
da vas ne bo.«

Čudovito smo se imeli. Neka pacientka pa je hrepeneče 
gledala skozi okno in kar naprej ponavljala: »Vem, da bom 
moj fant danes prišel.« Spraševal sem se, če bo, kar se ob 
prejšnjih božičih nikdar ni oglasil.

Letos je še čas, da ponudimo svojo roko, ljubeče srce in 
voljnega duha -  drugače rečeno, da sledimo vzoru, ki nam 
ga je dal Odrešenik, in služimo, kakor bi on želel, da slu-
žimo. Če mu služimo, ne bomo zapravili priložnosti, kakor 
jo je gostilničar v starih časih,7 da bi si v življenju vzeli čas 
za [Odrešenika] in zanj napravili prostor v svojem srcu.

Ali lahko doumemo čudovito obljubo, ki jo vsebuje 
sporočilo, ki ga je angel prinesel pastirjem, ki so bili na 
polju: »Oznanjam vam veliko veselje. […] Danes se vam  
je rodil […] Odrešenik, ki je [Kristus], Gospod.« 8
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Da bi se, ko si izmenjamo božične darove, spomnili, ce-
nili in prejeli največji dar od vseh darov –  dar našega Odre-
šenika in Odkupitelja, zato da bi lahko imeli večno življenje!

V Nauku in zavezah 88:33 nam je rečeno, da človeku ne 
koristi, če dar dobi in ga ne sprejme. Ne radosti se v tem, 
kar mu je bilo dano, niti se nad njim ne radosti ta, ki je 
darovalec daru.9

Da bi mu sledili, služili, mu izkazovali spoštovanje 
in v življenju prejeli njegove darove za nas, da bi nas, 
z besedami očeta Lehija, »roke njegove ljubezni za večno 
[obkrožale]« 10!

OPOMBE
 1. Mt 2:2.
 2. Mt 4:19.
 3. Jn 1:43.
 4. Mt 9:9.
 5. Gl. NaZ 38:22.
 6. Gl. NaZ 64:34.
 7. Gl. Lk 2:7.
 8. Lk 2:10- 11.
 9. Gl. NaZ 88:33.
 10. 2 Ne 1:15.

NAUK SPOROČILA

Predsednik Monson nas poziva, naj »si zavestno, 
predano prizadevamo, da bi Kristusa privedli v svoje 
življenje in dom«. Premislite, da bi se s tistimi, ki jih 
učite, pogovorili o tem, kako bi si za to prizadevali kot 
posamezniki in kot družine. Lahko premislite, da bi jih 
prosili, naj pomislijo na konkretno osebo ali družino, ki 
bi jo ta božič lahko obiskali ali ji služili. »Letos je še čas, 
zato da ponudimo roko, ljubeče srce in voljnega duha.«

MLADINA
Načini za služenje za božič

Predsednik Monson si vzame čas, da obišče ostarele in 
domove za ostarele, zlasti v božičnem času. Opazil 

je, da so takšni, ki so srečni, ker so jih obiskali, medtem 
ko drugi le upajo, da jih bodo obiskali, a se to ne zgodi. 
So ljudje, ki nekoga čakajo –  morda ta božič; to ste 
lahko vi.

Sledi seznam zgolj nekaj načinov, kako lahko pripo-
morete, da se ta božič nihče ne bo počutil osamljeno. 
Izmislite si svoje načine, kako bi ta božični čas pomagali 
v svoji skupnosti. »Ali kdo čaka, da ga obiščete?«

• Napravite božične kartice, da jih boste poslali misi-
jonarjem in samskim ter ostarelim članom v vašem 
oddelku ali veji.

• Javite se v svojih lokalnih organizacijah.
• Prijateljem in sosedom za božična darila podarite 

Mormonove knjige.
• Obiščite ostarele v vašem oddelku ali družini.
• Napravite priboljške, ki jih odnesite sosedom.

OTROCI
Sledimo Luči

Ko se je Jezus rodil, so mu modreci prinesli darove. 
Sledili so novi, svetli zvezdi na nebu, zato da so ga 

našli. Katere darove bi Jezusu lahko dali ta božič?
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To je eno od številnih sporočil obiskujočega 
poučevanja, ki ponazarja Odrešenikove 
božanske lastnosti.

»V svetih spisih sočutje dobesed-
no pomeni ‘trpeti z’. Pomeni 

tudi izkazati naklonjenost, usmilje-
nje in milost.«1

»Jezus nam je dal veliko prime-
rov sočutne skrbi,« je rekel predsed-
nik Thomas S. Monson. »Hromi pri 
kopeli v Betesdi, ženska, zasačena 
v prešuštvu, ženska pri Jakobovem 
vodnjaku, Jairova hči, brat Marije 
in Marte –  vsak je bil predstavnik 
žrtve na poti v Jeriho. Vsak je pot-
reboval pomoč.

»Jezus je hromemu v Betesdi 
rekel: ‘Vstani, vzemi svojo posteljo in 
hodi!’ Grešnici je svetoval: ‘Pojdi in 
odslej ne greši več!’ Da bi pomagal 
ženski, ki je prišla zajemat vodo, je 
dal vodnjak vode, ‘ki teče v večno 
življenje’. Mrtvi Jairovi hčeri je zapo-
vedal: ‘Deklica, rečem ti, vstani!’ La-
zarju v grobu je zaklical: ‘Pridi ven!’

Odrešenik je vselej izkazal 
neomajno zmožnost sočutja. […] 

Božanske lastnosti Jezusa Kristusa: 
sočuten in prijazen

Odprimo vrata svojega srca, da bo 
on –  živi vzor resničnega sočutja –  
lahko vstopil.« 2

Dodatni odlomki iz svetih spisov
Ps 145:8; Zah 7:9; 1 Pt 3:8;  
Moz 15:1, 9; 3 Ne 17:5- 7

Iz svetih spisov
»Z možem sva pokleknila ob 

najini sedemnajstletni hčeri in 
rotila za njeno življenje,« je dejala 
Linda S. Reeves, druga svetovalka 
v generalnem predsedstvu Društva 
za pomoč. Odgovor je bil ne, 
ampak […] spoznala sva, […] da 
[…] [Odrešenik] do naju v najini 
bridkosti čuti sočutje.« 3

»Ena mojih najljubših zgodb o 
Odrešenikovem življenju je zgodba 
o Lazarju. Sveti spisi nam pripove-
dujejo, da je ‘Jezus ljubil Marto, […] 
njeno sestro [Marijo] in [njunega 
brata] Lazarja.’« 4 Ko je Lazar zbo-
lel, so o tem obvestili Jezusa, toda 
ko je slednji prispel, je bil Lazar že 
mrtev. Marija je stekla k Jezusu, pred 

njegovimi nogami padla na kolena 
in zajokala. Ko je Jezusu videl, da 
Marija joče, »je bil v duhu pretresen 
in […je zajokal] ( Jn 11:33, 35).

»To je naša naloga. Sami mora-
mo občutiti in videti in nato po-
magati vsem otrokom nebeškega 
Očeta, da bodo videli in vedeli, 
da Odrešenik ni prevzel le naših 
grehov, temveč tudi naše bolečine 
in naše trpljenje in stiske, zato da 
bi vedel, kaj občutimo in kako 
nas tolažiti.« 5

OPOMBE
 1. Guide to the Scriptures, »Compassion«.
 2. Thomas S. Monson, The Gift of  

Compassion, Liahona, mar. 2007,  
str. 4- 5, 8.

 3. Linda S. Reeves, The Lord Has Not 
Forgotten You, Liahona, nov. 2012,  
str. 120.

 4. Linda S. Reeves, The Lord Has Not 
Forgotten You, str. 118.

 5. Linda S. Reeves, The Lord Has Not 
Forgotten You, str. 120.
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Premislite naslednje

Kdo bi lahko bil blagoslovljen 
zaradi vašega sočutja?

Gradivo preučite v duhu molitve in prosite, da bi izvedeli, o čem naj govorite. Kako vam 
bo razumevanje Odrešenikovih božanskih lastnosti poglobilo vero vanj in blagoslovilo tiste, 
nad katerimi bdite preko obiskujočega poučevanja? Več o tem na reliefsociety.lds.org.

vera, družina, pomoč


