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Притчата за  
шофьора на автобус
„Инициативата за 
разчитане на собстве-
ните сили наподобява 
автобус, за който се 
изисква лицензиран 
шофьор.
Автобусът е констру-
иран от персонала 
на Службите по 
разчитане на собстве-
ните сили. Той бива 
доставен посредством 
Центъра за разчитане 
на собствените сили, 
а коловият комитет за 
разчитане на собстве-
ните сили извършва 
поддръжката. Коло-
вите специалисти по 
разчитане на собстве-
ните сили и груповите 
ръководители пома-
гат на членовете да се 
качат на автобуса (но 
те трябва да направят 
това сами). Коловият 
президент и еписко-
пите са шофьорите на 
автобуса.
Всички трябва да си 
свършат работата да 
помогнат на члено-
вете да достигнат 
разчитане на собстве-
ните сили; обаче, ако 
коловият президент 
и епископите не 
завъртят ключа, за 
да запалят мотора и 
подкарат автобуса, 
никой няма да стигне 
никъде“.

РОНАЛД ЕЙБАН, 
 мениджър по Разчитане 
на собствените сили в 
Таклобан, Фиилпините

ВЪВЕДЕНИЕ
Сред нас има мнозина нуждаещи се. Много членове не разчитат на 
собствените си сили и нямат умението да „подсигуряват духовните 
и физическите житейски нужди за себе си и за семействата си“ 1. 
Довеждането на хората до разчитане на собствените си сили е делото 
на спасението. Президент Томас С. Монсън учи: „(Разчитането на 
собствените сили) е … важен елемент в нашето духовно, а също и в 
нашето материално благосъстояние. … Нека разчитаме на собствените 
си сили и бъдем независими. Спасението не може да бъде получено 
съгласно никой друг принцип“ 2.

Към хората, които имат нужда в по-голяма степен да разчитат на 
собствените си сили, могат да бъдат включени получаващите помощ 
от дарения от пост, завърнали се мисионери, наскоро обърнати във 
вярата, слабо активни членове и местни свещенически ръководители, 
нуждаещи се от по-добра работа. Посредством Своята Църква, Господ 
днес предоставя значими нови инструменти, ресурси и процеси, 
описани в това ръководство, които да помагат на членовете по пътя им 
към разчитане на собствените сили 3.

Като свещенически ръководител, вие сте един от хората, на които Господ 
казва: „(Аз съм ви дал) … ключовете … за делото на служението и за 
усъвършенстване на светиите Ми” (У. и З. 124:143) и „за този, на когото 
тези ключове са дадени, няма никаква трудност да получи познание за 
фактите във връзка със спасението на чедата човешки“ (У. и З. 128:11). 
Прочетете „Притчата за шофьора на автобус“, намираща се отдясно. 
Моля, размишлявайте внимателно върху ролята ви в придвижването на 
тази инициатива напред.

Това Ръководство за ръководителя е създадено, за да ви помага, докато 
упражнявате вашите ключове, прилагате тези нови инструменти и 
помагате на членовете да помагат на себе си в посока разчитане на 
собствените си сили. Правейки това, Светият Дух ще ви напътства и 
Господ ще ви превърне в Негов инструмент за въздигаме бедните и 
нуждаещите се, и в ускоряването на делото Му за спасение.

 1. Handbook 2: Administering the Church (2010 г.), 6.1.1.
 2. Томас С. Монсън, (цитира Марион Г. Ромни), „Guiding Principles of Personal and 

Family Welfare“, Ensign, септ. 1986 г., с. 3.
 3. За повече информация вж srs. lds. org.
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„Разчитането на соб-
ствените сили е плод 
на нашите усилия и 
укрепва всички други 
практики по благо-
състоянието. … Нека 
работим, за да под-
сигуряваме своите 
нужди. Нека разчита-
ме на собствените си 
сили и бъдем незави-
сими. Спасението не 
може да бъде полу-
чено съгласно никой 
друг принцип“.

ТОМАС С. МОНСЪН, 
(цитира Марион Г. Ром-
ни), „Guiding Principles 
of Personal and Family 
Welfare“, Ensign, септ. 
1986 г., с. 3

ОТГОВОРНОСТИ НА СВЕЩЕНИЧЕСКИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ

Коловото (или окръжно) президентство 
 1. Научава и преподава ученията и принципите за разчитане на соб-

ствените сили (вж. гърба на корицата). Дава указания на епископите и 
членовете на коловия комитет за техните отговорности по отношение 
на разчитане на собствените сили.

 2. Определя целите за разчитане на собствените сили за кола.
 3. Организира колов комитет за разчитане на собствените сили, който мо-

же да създаде, приложи и следи изпълнението на плана на действие за 
разчитане на собствените сили за кола.

 4. Дава приоритет на завърналите се мисионери и новообърнатите члено-
ве (според нуждата) да участват в дейности по разчитане на собствени-
те сили.

 5. Включва разчитането на собствените сили в дневния ред на коловия 
съвет.

 6. Призовава специалист по разчитане на собствените сили за кола.
 7. Призовава мисионери на църковна служба, според нуждата.
 8. Преглежда и взима мерки по коловите отчети за разчитане на собстве-

ните сили и заеми от КФО.
 9. Предоставя напътствие относно употребата на центъра за семейна исто-

рия за целите на разчитането на собствените сили, според нуждата.

Колов комитет за разчитане на собствените сили
Коловият комитет за разчитане на собствените сили включва следните 
лица: член на президентството на кола (председател), висш съветник 
с отговорност по разчитането на собствените сили, член на коловото пре-
зидентство на Обществото за взаимопомощ, председателят на съвета на 
епископа по благосъстоянието и коловият специалист по разчитането на 
собствените сили. Допълнителните участници могат да включват члено-
ве на коловите президентства на Младите мъже и Младите жени, допъл-
нителни колови специалисти, пълновременни възрастни мисионерски 
двойки и мисионери на църковна служба.

 1. Гледа филмчето „Laboring unto Self-Reliance“ (налично на srs. lds. org/ 
videos).

 2. Развива, изпълнява и следи изпълнението на коловия план за разчита-
не на собствените сили.

 3. Изнася редовни духовни послания от Моят път към разчитането на 
собствените сили (вж. с. 4).

 4. Организира и набира служители за коловия център за разчитане на 
собствените сили. Определя мисионерска двойка на църковна служба 
или специалист по разчитане на собствените сили да ръководи дей-
ностите на центъра и да организира групи за разчитане на собствените 
сили (вж. с. 2).

 5. Учи районните съвети на техните отговорности в тази сфера.
 6. Усвоява ресурсите и услугите, разработени от персонала за разчитане 

на собствените сили.
 7. Кани завърнали се мисионери и новопокръстили се (според нуждата) 

да участват в духовните послания Моята пътека и да се присъединяват 
към групи за разчитане на собствените сили.
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Коловият специалист по разчитане на собствените сили
Специалистът служи като връзка между всички организации на Служби-
те по разчитане собствените сили (коловия комитет, коловия център и 
мениджъра по разчитане на собствените сили).

 1. Подготвя дневния ред на комитета за разчитане на собствените сили.
 2. Обучава мисионери на църковна служба и доброволци да работят в 

центъра за разчитане на собствени сили.
 3. Обучава и ръководи други специалисти по разчитане на собствените 

сили в кола.
 4. Поръчва материали по разчитане на собствените сили според налични-

те нужди.
 5. Обучава и подпомага епископите и районните съвети, при нужда.
 6. Помага с регистрацията на членовете на srs. lds. org/ register.
 7. Организира, следи работата, подкрепя и улеснява групите за разчитане 

на собствените сили. (Могат да бъдат призовани допълнителни члено-
ве, които да подпомагат групите, според нуждата.)

 8. Изучава и следва дадените онлайн принципи на srs. lds. org/ facilitator.

Епископството (или президентството на клон)
 1. Учат членовете на района на ученията и принципите по разчитане на 

собствените сили (вж. задната корица).
 2. Напътстват усилията по разчитане на собствените сили чрез районния 

съвет:
• Определят, преброяват и канят всички нуждаещи се членове да за-

почнат да разчитат на собствените си сили. Инструментът за разчи-
тане на собствените сили за възрастни членове на leader. lds. org/ self 
-reliance може да е от полза в този процес.

• Чрез ръководителите в кворуми и помощни организации осигуряват 
подкрепа, напътствие и помощ на нуждаещите се.

 3. Канят нуждаещите се да попълнят брошурата Моят път към разчитане-
то на собствените сили и да се присъединят към група за разчитане на 
собствените сили.

 4. Призовават специалисти по разчитане на собствените сили от района, 
които да подпомагат групите, според нуждата.

 5. Провеждат интервюта за одобрение за КФО заеми (вж. srs. lds. org/ loans).
 6. Преглеждат и взимат мерки относно районните отчети за разчитане на 

собствените сили и заеми от КФО. Епископите не трябва да се занима-
ват със събирането на вноски по КФО заеми.

 7. Търсят допълнителна помощ от комитета за разчитане на собствените 
сили, според нуждите.

РЕСУРСИ

Центрове за разчитане на собствените сили
Коловете се насърчават да организират центрове за разчитане на собстве-
ните сили в сграда на Църквата, често в помещенията на центровете за 
семейна история. В центровете за разчитане на собствените сили работят 
мисионери на църковна служба и доброволци, като те предоставят интер-
нет достъп, обучение и други полезни източници на търсещите работа, 
самонаетите или бъдещите студенти.

„Не съществува про-
блем в семейството, 
района или кола, кой-
то не може да бъде 
разрешен, ако търсим 
разрешенията му по 
Господния начин чрез 
съветване — наистина 
съветване — един с 
друг“.

М. РЪСЕЛ БАЛАРД, 
Counseling with Our 
Councils, преработено 
издание (2012 г.), с. 4

„Не е необходима 
нова организация, 
която да се грижи 
за нуждите на тези 
хора. Необходимо 
е свещеничеството 
Божие да се приведе 
в действие“.

ХАРОЛД Б. ЛИЙ, 
„Admonitions for the 
Priesthood of God“, 
Ensign, ян. 1973 г., с. 104
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Как мога да оценя 
развитието на чле-
новете в моя район 
или кол по пътя 
към разчитане на 
собствените сили?
Като помагате на 
вашия район или кол 
да върви напред към 
разчитане на соб-
ствените сили, бихте 
могли периодично 
да правите оценка на 
броя членове, които:
 1. биват определе-

ни от епископите 
като неразчитащи 
на собствените си 
сили.

 2. са завършили Моя-
та пътека.

 3. са завършили Моя-
та основа.

 4. са започнали биз-
нес, добра работа 
или образователна 
програма.

Групи за разчитане на собствените сили
Събранието на група за разчитане на собствените сили се провежда под 
формата на съвет и се различава от повечето църковни класове, уроци 
и кръжоци. Няма учители или обучаващи. Вместо това, членовете на 
групата се съветват заедно, учат заедно, споделят опит едни с други и се 
ангажират да действат според наученото, като поемат отговорност за ан-
гажиментите си едни пред други. Това съветване и споделяне като група, 
заедно с работните материали и видео презентациите, създава динамич-
на учебна среда, която укрепва всеки участник в неговия или нейния 
напредък към самостоятелен живот.
Ръководителите на кол и район призовават специалисти по разчитането 
на собствени сили, които да организират и подпомагат тези групи. Ръко-
водителите на групите не са учители; вместо това, те помагат на групата 
да следва процеса по разчитане на собствените сили, както е планиран в 
ръководствата. Ръководителите ще имат нужда от достъп до Интернет и 
начин да показват филмчета по време на събранията. Ръководителите мо-
гат да сформират толкова групи и да призовават толкова ръководители, 
колкото е необходимо. Членовете на групите могат да бъдат помолени 
да подпомагат, ако е необходимо. Всяка група се събира поне 12 пъти за 
сесии от по два часа и включва между 8 и 14 члена. Групите могат да се 
събират в центрове за разчитане на собствените сили, църковни сгради и 
други удобни за участниците места.
Местните ръководители определят от кои от следните групи имат нужда 
техните единици.

 1. Групите Започване и развитие на моя бизнес помагат на участниците да 
започнат и развият свой бизнес. Тези групи заместват работните срещи 
за самонаетост.

 2. Групите Моето търсене на работа помагат на участниците да намерят 
нова или по-добра работа. Тези групи заместват работните срещи за 
кариерно развитие.

 3. Групите Образование за по-добра работа помагат на участниците да се 
спрат на образование, което да увеличи дохода им. Тези групи замест-
ват „Планиране за успех“.

Като част от всяка група, членовете също така изучават 12 доктринални 
теми от брошурата Моята основа: принципи, умения, навици.

Списъци на помощните църковни служители 
и предпочитани инструменти
Църквата наема персонал във всяка област, за да подпомага усилията по 
разчитане на собствените сили. В него се включва областен мениджър по 
разчитане на собствените сили (ASRM), мениджър операции по разчита-
не на собствените сили, мениджъри услуги по разчитане на собствените 
сили и друг персонал. Този персонал помага в координирането на коло-
вите центрове по разчитане на собствените сили и осигурява източници 
и обучение. Тези източници може да включват инструктори, списъци 
с предпочитани програми и учебни заведения, местни професионални 
възможности и имена на финансиращи организации, предоставящи ка-
питал за започване на бизнес.

Интернет страница за разчитане на собствените сили
Допълнителна информация за ръководители и членове е налична 
онлайн на srs. lds. org.
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Ресурси за ръководители и чиновници
Инструментът за разчитане на собствените сили за възрастни членове 
може да подпомага епископите, докато определят и се съсредоточават 
върху членове с липсващи основни житейски потребности. Може да бъде 
получен достъп до този ресурс на leader. lds. org/ self -reliance.

Послания Моят път към разчитането на собствените сили
Коловете или районите изнасят редовни духовни послания Моят път 
към разчитането на собствените сили.  Това послание дава начален тласък 
на участниците по пътя на разчитане на собствените сили, като им по-
мага да разберат учението на разчитането на собствените сили, оценява 
настоящото им ниво на разчитане на собствените сили, определя уме-
нията и дохода, необходими им, за да станат материално разчитащи на 
собствените си сили и да изберат група, която да им помогне да постиг-
нат тази цел. Брошурата Моят път към разчитането на собствените сили 
подпомага този процес. Оценяването също така може да бъде направено 
индивидуално със свещенически ръководител, специалист по разчитане 
на собствените сили, в център за разчитане на собствените сили или в 
други условия. Гледайте „How to Use My Path“ на srs. lds. org/ videos.

Видео материали за обучение
Гледайте следните видео материали онлайн на srs. lds. org/ videos.

Очакваме отзивите ви
Моля изпращайте вашите идеи, отзиви, предложения и преживявания на 
SRSfeedback@ ldschurch. org или srs. lds. org/ feedback.

ПУБЛИКА ЗАГЛАВИЕ НА ВИДЕОТО
Ръководители Ще се грижа за Моите светии

Колов комитет за разчитане на собствените сили

Събрание на Коловия комитет за разчитане на собствените сили

Колови специалисти по разчитане на собствените сили

Подпомагане на районните съвети

Как се сформират групи за разчитане на собствените сили

Усилия към разчитане на собствените сили

Моята основа филмчета (12)

Ръководители Моята цел

Как се ръководи група

Как да се подготвим

Как да водим Моята основа

Как да водим „Отчет“

Как да водим „Научаване“

Как да водим „Размисъл“

Как да водим „Ангажиране“

Как да ръководим събрания

Обучение „Отиди и направи“

Ръководство за ръководителя
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Материали за групата
Материали, видео презентации и обучение са достъпни на мобилното при-
ложение Евангелска библиотека и онлайн на srs. lds. org. Материалите също 
така могат да бъдат поръчани от църковните центрове за разпространение.

Моят път към разчитането 
на собствените сили
Всички участници започват с тази книжка, за да 
определят настоящето си ниво на разчитане на 
собствените си сили и да решат коя група ще им 
помогне да разчитат на собствените си сили. Групите 
включват самонаетост, търсене на работа и 
образование.

Моята основа: принципи, умения, навици
Участниците и в трите групи използват тази книжка 
при всяко събиране с цел обсъждане и прилагане на 
основни духовни принципи на разчитането на 
собствени сили.

Започване и развитие на моя бизнес
За хората, които имат бизнес или искат да започнат 
такъв. Членовете на групата се упражняват в 
счетоводство, маркетинг и мениджмънт на оборота. 
Те също опитват начини, по които да увеличат 
дохода си посредством малки бизнес експерименти.

Моето търсене на работа
За хората, притежаващи уменията, необходими за 
получаването на предпочитана работа. Членовете на 
групата намират работа, като откриват възможности, 
проучват и представят себе си впечатляващо и като се 
подготвят за въпросите по време на интервю. Участието 
в тази група завършва с намирането на работа.

Образование за по-добра работа
За хората, нуждаещи се от образование или обучение, 
за да получат работа или да започнат бизнес. 
Членовете на групата определят работата, която ще 
им помогне да започнат да разчитат на собствените 
си сили, след което намират училище или програма 
(включително Pathway), които водят до тази работа. 
Участието в тази група завършва с училищен план и 
КФО заем (ако е необходимо).

Участниците в групата, които покрият изискванията в Моята основа и 
Започване и развитие на моя бизнес, могат да отговарят на условията да 
получат удостоверения от LDS Business College.

Моят път към 
разчитането на 

собствените сили

Започване и развитие 
на моя бизнес

РАЗЧИТАНЕ НА  
СОБСТВЕНИТЕ  СИЛИ

Моето търсене
на работа

РАЗЧИТАНЕ НА 
СОБСТВЕНИТЕ  СИЛИ

Образование за 
по-добра работа

РАЗЧИТАНЕ НА 
СОБСТВЕНИТЕ  СИЛИ

Ръководство за ръководителя
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УЧЕНИЯ И ПРИНЦИПИ ЗА РАЗЧИТАНЕ НА  
СОБСТВЕНИТЕ СИЛИ

Учения
 1. Материалните и духовните неща са едно

Учение и завети 29:34; Алма 37:38–43

 2. Господ ни заповядва да разчитаме на собствените си сили и 
има всичката сила да ни помага
Учение и завети 104:15–16; 100:1; 1 Нефи 9:6; 2 Нефи 27:21, 23;  
Мосия 4:9; Матея 28:18

 3. Разчитането на собствените сили е принцип на възвисяването
Учение и завети 132:20

Принципи
За повече подробности относно следните принципи, обърнете се към книжката 
Моята основа: принципи, умения, навици.

 1. Упражнявайте вяра в Исус Христос
1 Нефи 9:6; Евреите 11

 2. Подчинявайте се
Учение и завети 93:28; 130:20–21; Авраам 3:25; Евреите 5:8–9

 3. Действайте
2 Нефи 2:16, 26

 4. Служете и бъдете единни
Моисей 7:18; Галатяните 5:14
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