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КАК ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ТОВА РЪКОВОДСТВО

Моята основа помага на отделните хора да научат и да 
живеят според принципи от ученията, които водят към 
духовно и материално разчитане на собствените сили. 
Най- ефективно е, когато се използва в малка група от 8 до 
12 души или в семейството. Всяка седмица различен член 
на групата действа като помощник. Помощникът не препо-
дава на групата принципа. Вместо това, трябва да следва 
материала и да насърчава всички да участват. Всички видео 
материали може да намерите онлайн на srs .lds .org/ videos.

КОГАТО ВИДИТЕ ТЕЗИ УКАЗАНИЯ, ПРАВЕТЕ СЛЕДНОТО

Отчет Помислете Гледайте Обсъдете Прочетете Дейност Обещайте

В продължение 
на 3–4 минути 
участници-
те в групата 
споделят какъв 
напредък са 
постигнали по 
отношение на 
направените 
обещания.

Всеки 
поотделно 
размишлява 
и записва 
мислите си 
в продълже-
ние на 2–3 
минути.

Участниците 
в групата гле-
дат видео.

Споделете 
мислите си с 
групата в про-
дължение на 
2–4 минути.

Един човек 
чете на глас 
за цялата 
група.

Работете 
поотделно 
или групово в 
продължение 
на 5 минути.

Всеки 
 участник 
обещава 
да свърши 
определени 
задачи през 
седмицата.

ГРУПИ ЗА РАЗЧИТАНЕ НА СОБСТВЕНИТЕ СИЛИ

Групите за разчитане на собствените сили могат да ви помог-
нат да подобрите личните си финанси, вашата работа, малък 
бизнес или вашето образование. За да се присъедините към 
група за разчитане на собствените сили, се свържете със 
специалиста по разчитане на собствените сили в кола.
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„Нека работим, за 
да подсигуряваме 
своите нужди. 
Нека разчитаме 
на собствените си 
сили и бъдем незави-
сими. Спасението не 
може да бъде получе-
но съгласно никой 
друг принцип“.

THOMAS S. MONSON, 
“Guiding Principles of 
Personal and Family 
Welfare,” Ensign, 
Sept. 1986, 3; quoting 
Marion G. Romney, in 
Conference Report, 
Oct. 1976, 167
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ПОСЛАНИЕ ОТ ПЪРВОТО 
ПРЕЗИДЕНТСТВО

Скъпи братя и сестри,

Господ заявява: „Моята цел е да обезпечавам светиите Си“ 
(У. и З. 104:15). Това откровение е обещание от Господ, че 
Той ще предоставя материални благословии и ще отвори 
пътя към разчитане на собствените сили, което е способ-
ността сами да си осигуряваме необходимото за живот за 
нас и за близките ни.

Тази книжка, Моята основа, е подготвена, за да помага на 
членовете на Църквата да получават познание за принци-
пите на вяра, образование, усърдна работа и упование в 
Господ и да ги прилагат на практика. Приемането и прила-
гането на тези принципи ще увеличава способността ви да 
получавате обещаните от Господ материални благословии.

Каним ви усърдно да изучавате и да прилагате тези прин-
ципи и да ги преподавате на близките си. Като правите 
това, животът ви ще бъде благославян. Ще научавате как да 
действате по своя път към по- пълно разчитане на собстве-
ните си сили. Ще бъдете благославяни с повече вяра, мир и 
по- голям напредък.

Моля знайте, че сте чедо на нашия Небесен Отец. Той ви 
обича и никога няма да ви изостави. Той ви познава и е го-
тов да ви предложи духовните и материалните благословии 
от това да разчитате на собствените си сили.

С уважение,

Първото президентство
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1: РАЗЧИТАНЕТО НА СОБСТВЕНИТЕ 
СИЛИ Е ПРИНЦИП НА СПАСЕНИЕ

Преди да започнете, прочетете „Как да се използва това ръководство“ от 
вътрешната страна на предната корица.

Йоан 10:10 (вдясно) 

Какво означава изобилен живот?

„Той ми боядиса палеца“ – видео, което се намира на  
srs .lds .org/ videos. (Видеото не е налично? Прочетете с. 5.)

Вярвате ли, че има решения на проблемите ви? Как може да 
заслужим силата на Господ, която да ни помага?

Цитатът от Handbook 2 и този от старейшина Далин Х. Оукс 
(вдясно). Да разчитаме на собствените си сили не означава, 
че може да правим или да получаваме всичко, което поже-
лаем. Напротив, то е да вярваме, че чрез благодатта и окри-
ляващата сила на Исус Христос и нашите усилия можем да 
придобиваме всички духовни и материални неща, от които 
се нуждаем ние и нашите семейства. Разчитането на собстве-
ните сили е доказателство за нашето упование или вяра, че 
Божията сила може да мести планини в живота ни и да ни 
дава силата да преодоляваме изпитанията и трудностите ни.

По какъв начин Христовата благодат ви е помагала да задо-
волявате духовните и материални житейски потребности?

ДЕЙНОСТ

Стъпка 1: Изберете партньор и прочетете принципите по- долу.

Стъпка 2: Обсъдете защо това да вярвате в тези истини може да ви помага 
да разчитате повече на собствените си сили.

ПРИНЦИПИ ОТ УЧЕНИЯТА ЗА РАЗЧИТАНЕТО НА СОБСТВЕНИТЕ СИЛИ

 1. Това да разчитаме на собствени-
те сили е заповед.

„На Църквата и нейните членове е 
заповядано от Господ да разчитат на 
собствените си сили и да бъдат незави-
сими“ (Teachings of Presidents of the Church: 
SpencerW. Kimball [2006], 116).

 2. Бог може и ще предоставя начин 
на праведните Си чеда да започ-
нат да разчитат на собствените 
си сили.

„И Моята цел е да обезпечавам светиите 
Си, защото всички неща са Мои“ (У. и З. 
104:15).

 3. За Бог материалните и духовните 
неща са едно и също нещо.

„Затова, истина ви казвам, че всички 
неща за Мен са духовни“ (У. и З. 29:34).

Помислете:

Обсъдете:

Гледайте:

Обсъдете:

Прочетете:

Обсъдете:

„Разчитането на 
собствените сили 
е способността, ре-
шимостта и усили-
ята да осигуряваме 
духовните и мате-
риалните нужди 
в живота за нас и 
нашето семейство. 
Като разчитат на 
себе си, членовете са 
също така в състо-
яние по- добре да слу-
жат и да се грижат 
за другите“.

HANDBOOK 2: 
ADMINISTERING THE 
CHURCH, 2010 г., 6.1.1

„Всичко, което ни ка-
ра да бъдем зависими 
от друг за решения 
или средства, които 
бихме могли да си 
осигурим сами, ни 
отслабва духовно и 
забавя растежа ни 
към това, което пла-
нът на Евангелието 
предвижда да бъдем“.

ДАЛИН Х. ОУКС, 
„Покаяние и промя-
на“, Лиахона, ноем. 
2003 г., с. 40

„Аз дойдох, за да 
имат живот, и да 
го имат изобилно“.

ЙОАН 10:10
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ТОЙ МИ БОЯДИСА ПАЛЕЦА

Ако не можете да гледате видеото, прочетете следния сценарий.

СТАРЕЙШИНА ЕНРИКЕ Р. ФАЛАБЕ-
ЛА: Когато бях малък, бяхме бедни. 
Спомням си, че един ден, като се 
обърнах към баща ми, му казах: 
„Татко, трябват ми нови обувки. 
Тези са вече износени“. Той се спря, 
погледна обувките ми и видя, че 
наистина са скъсани. След това каза: 
„Мисля, че можем да поправим това“. 
Взе малко черна боя за обувки и ги 
излъска, така че те блеснаха и бяха 
хубави. Той ми каза: „Вече са попра-
вени, синко“. Отговорих му: „Още не 
са. Още се вижда палецът ми, който 
се подава от обувката“. Той каза: „И 

това можем да поправим!“ Взе още 
малко боя и боядиса палеца ми!
В този ден научих, че има решение 
на всеки проблем. Убеден съм, че 
този принцип на разчитане на соб-
ствените сили и тази инициатива са 
начин да се ускори Господното дело. 
Това е част от делото по спасението. 
Всички можем да станем по- добри 
от това, което сме сега. Трябва да 
изоставите апатията. Много пъти 
ставаме самодоволни, а това унищо-
жава напредъка ни. Всеки ден е ден, 
в който мога да напредвам, ако из-
бера да направя нещо различно, за 
да подобря това, което съм вършил 
зле в миналото. Ако вършите това с 
вяра, упражнявайки вяра и надежда 
в Христа, че Той ще ви помага, ще 
откриете как да напредвате в мате-
риален и духовен аспект. Защото Бог 
е жив и вие сте Негово чедо.

Върнете се на с. 4.

Прочетете цитата от президент Марион Г. Ромни (вдясно). 
Как разбирате дали започвате повече да разчитате на соб-
ствените си сили?

Дайте обещание да извършите следните дейности през 
седмицата. Отбележете в съответната кутийка, след като 
изпълните всяко обещание.
□ Прочетете писмото от Първото президентство на с. 3 

и подчертайте обещаните благословии. Какво може да 
правите, за да ги получите? Запишете по- долу мислите си.

  

 
□ Споделете с близките или приятелите си какво научихте 

днес за разчитането на собствените сили.

Обсъдете:

Обещайте:

„Ако не разчитаме 
на собствените си 
сили, не можем да 
упражняваме вро-
деното си желание 
да служим. Как 
можем да даваме, 
ако нямаме нищо? 
Храната за бед-
ните не може да 
произлезе от празни 
рафтове. Парите за 
подкрепа на нужда-
ещите се не могат 
да произлязат от 
празно портмоне. 
Подкрепата и раз-
бирането не могат 
да произлязат от 
емоционално изглад-
нели хора. Препода-
ването не може да 
се осъществява от 
неуките. И най- вече, 
духовното напът-
ствие не може да 
произлезе от духов-
но слаби хора“.

MARION G. ROMNEY, 
“The Celestial Nature 
of Self- Reliance,” 
Ensign, Nov. 1982, 93
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2: УПРАЖНЯВАЙТЕ ВЯРА В ИСУС ХРИСТОС

Споделете накратко с групата напредъка си по отношение 
на това да разчитате на собствените си сили през изминала-
та седмица.

По какъв начин моята вяра в Исус Христос оказва влияние 
върху начина, по който разчитам на собствените си сили?

„Упражнявайте вяра в Исус Христос“ – видео, налично на  
srs .lds .org/ videos. (Видеото не е налично? Прочетете с. 7.)

Защо истинската вяра винаги води до действие? Защо е 
необходимо да имаме вяра, за да може Бог да ни помага 
материално и духовно?

Матей 6:30 и цитата от Lectures on Faith (вдясно)

ДЕЙНОСТ

Пътят към разчитането на собствените сили е път на вяра. Първото прези-
дентство и Кворумът на дванадесетте ни канят да превърнем в приоритет в 
живота си увеличаването на нашата вяра в Небесния Отец и Неговия Син. 

Стъпка 1: Като група прочетете пророческите приоритети в полето 
по- долу. 

Стъпка 2: Обсъдете как това да освещавате с вяра Господния ден, да 
вземате от причастието и да четете Книгата на Мормон ще ви помага да 
започнете повече да разчитате на собствените сили.

ПРОРОЧЕСКИ ПРИОРИТЕТИ И ОБЕЩАНИЯ

„Представете си величината на това заявление! Всичко, което има по земята, е 
обещано на хората, които пазят Господния ден свят“ (Ръсел М. Нелсън, „Господният 
ден е наслада“, Лиахона, май 2015 г., с. 130; вж. също У. и З. 59:16).

„Бездействието не е характерно нито за развиването на духовност, нито за подновя-
ваните с причастието завети. Заветите ни отвеждат не само към обещания, но и ни 
носят духовна сила“ (Neil L. Andersen, General Authority training meeting, Apr. 2015).

„Свидетелствам, че (Книгата на Мормон) може да стане личен Урим и Тумим в живота 
ви“ (Richard G. Scott, “The Power of the Book of Mormon in My Life,” Ensign, Oct. 1984, 11).

Дайте обещание да извършите следните дейности през 
седмицата. Отбележете в съответната кутийка, след като 
изпълните всяко обещание.
□ Покажете своята вяра тази неделя, като освещавате Гос-

подния ден и благоговейно вземете от причастието.
□ Четете Книгата на Мормон всеки ден.
□ Прочетете стиховете на с. 7. Изберете един от тях и го 

споделете с близките или приятелите си.

Отчет:

Помислете:

Гледайте:

Обсъдете:

Прочетете:

Обещайте:

„Всички усилия, 
които полагате, 
не зависят ли от 
вашата вяра? … 
Както чрез вяра 
получаваме всички 
материални благо-
словии, така и чрез 
нея получаваме всич-
ки духовни благосло-
вии. Но вярата не е 
само принципът на 
действие, но също и 
принципът на сила“.

LECTURES ON FAITH 
(1985), 2, 3

„Но ако Бог така 
облича полската 
трева, която днес 
я има, а утре я 
хвърлят в пещ, не 
ще ли много пове-
че да облича вас, 
маловерци?“

МАТЕЙ 6:30
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УПРАЖНЯВАЙТЕ ВЯРА В ИСУС ХРИСТОС

Ако не можете да гледате видеото, прочетете следния сценарий.

СТАРЕЙШИНА ДЕЙВИД А. БЕДНАР: 
Да действаме означава да упражня-
ваме вяра. Чедата Израилеви носят 
ковчега на Завета. Те достигат до 
река Йордан. Обещано им е, че ще 
прекосят по суша. Кога се разделят 
водите? Когато те намокрят краката 
си. Те стъпват в реката – действие, по-
следвано от сила. Водите се разделят.

Често вярваме: „Искам да придо-
бия съвършено разбиране по този 
въпрос, и тогава ще го превърна в 
действие“. Смятам, че имаме доста-
тъчно разбиране, за да започнем да 
действаме. Ние имаме усещане за 
правилната посока. Вярата е прин-
цип – принцип на действие и сила. 
Истинската вяра е съсредоточена 
върху Господ Исус Христос и винаги 
води до дела.
(Вж. “Seek Learning by Faith” [address 
to Church Educational System religious 
educators, Feb. 3, 2006], lds .org/ 
media - library)

Върнете се на с. 6.



СТИХОВЕ В ПИСАНИЯТА ЗА ВЯРА В ДЕЙСТВИЕ

Тъй като Даниил не спира да се 
моли, той е хвърлен в една бърло-
га на лъвове, но „Бог прати ангела 
Си да запуши устата на лъвовете 
и… никаква повреда не бе открита 
у него, защото се бе уповавал на 
своя Бог“ (Даниил 6:22–23; вж. също 
стихове 16–21).

Господ дава на Лехий Лиахоната, 
за да води семейството му и „(тя) 
работеше според вярата им в Бога. 
(Когато) те бяха лениви и забрави-
ха да упражняват вяра и усърдие… 
те не напредваха в пътуването си“ 
(Алма 37:40–41).

„Донесете всичките десятъци в 
съкровищницата… и Ме опитайте 

сега за това… дали не ще ви разкрия 
небесните отвори да излея благо-
словение върху вас, така че да не 
стига място за него“ (Малахия 3:10).

По време на един период на глад 
Илия моли една вдовица да му даде 
последната си храна. Илия й обеща-
ва, че поради нейната вяра, Господ 
ще й осигури храна и храната й 
наистина никога не свършва. (Вж. 
3 Царете 17.)

„Когато сиромасите и немотните 
потърсят вода, а няма, и езикът им 
съхне от жажда, Аз, Господ ще ги по-
слушам, Аз, Израилевият Бог, няма 
да ги оставя“ (Исайя 41:17; вж. също 
стих 18).
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„И отново, истина 
ви казвам относно 
дълговете ви:  Ето, 
Моята воля е, че вие 
трябва да плащате 
всичките си дългове“.

УЧЕНИЕ И ЗАВЕТИ 
104:78

3: УПРАВЛЯВАЙТЕ УСПЕШНО ПАРИТЕ

Накратко споделете с групата си как Господният ден 
или Книгата на Мормон укрепиха вярата ви през 
изминалата седмица.

Защо управляването на парите е колкото трудно, толкова 
и важно?

„Първо най- важното!“ – видео, което се намира на srs .lds 
.org/ videos. (Видеото не е налично? Прочетете с. 10.)

Защо трябва да следим какво става с парите ни и 
да спестяваме?

Учение и завети 104:78 и изказването от Подгответе всяко 
нужно нещо (вдясно)

Прочетете подхода за разчитане на собствените сили, който 
спомага за успешното управляване на парите (по- долу). Как 
можем да превърнем това в навик?

Отчет:

Помислете:

Гледайте:

Обсъдете:

Прочетете:

Обсъдете:

„Плащайте десятък 
и дарения, … избяг-
вайте дългове, … из-
ползвайте бюджет, 
… преценете как 
да намалите това, 
което харчите за 
маловажни неща… 
(и) си наложете да 
живеете съгласно 
бюджетния си план“.

ПОДГОТВЕТЕ ВСЯКО 
НУЖНО НЕЩО: СЕМЕЙ-
НИ ФИНАНСИ (КНИЖ-
КА, 2007 г.), с. 3
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„В днешната кул-
тура изглежда има 
едно усещане, че ни 
се полагат неща. … 
Когато се натова-
рим с изплащането 
на прекомерно голям 
дълг, ние… сами се 
поставяме в роб-
ство, прекарвайки 
цялото си време и 
използвайки всич-
ката си енергия и 
всичките си сред-
ства за изплаща-
нето на нашите 
дългове. … Важно е… 
да разработим план 
за харчене и пестене 

– един бюджет – и 
да правим разлика 
между капризите 
и нуждите“.

ROBERT D. HALES, 
“Seek and Attain the 
Spiritual High Ground 
in Life” (Church 
Educational System 
fireside, Mar. 2009), 
lds .org/ media - library

ДЕЙНОСТ

Стъпка 1: Прегледайте изхарчените си средства по- долу.

КАКВО МИСЛЯ ЗА ТОВА КАК ХАРЧА ПАРИТЕ СИ?

Категория
Харча 

твърде 
малко

Мисля, че 
добре се 

справям с 
разходите

Харча 
твърде 
много

Пример  Облекло ✓
Хранене в ресторанти

Хранителни продукти

Закуски и напитки

Забавни дейности

Настаняване

Комунални услуги

Облекло

Вещи за дома

Транспорт

Застраховка

Телефон

Погасителни вноски по заеми

Десятък

Дарения за благотворителност

Друго

Стъпка 2: Прочетете цитата от старейшина Робърт Д. Хейлз (вдясно). 
Обсъдете как може да намалите разходите в категориите, в които харчите 
твърде много.

Дайте обещание да извършите следните дейности през 
седмицата. Отбележете в съответната кутийка, след като 
изпълните всяко обещание.
□ Следете колко печелите и колко харчите всеки ден. Може 

да използвате таблицата за доходите и разходите на с. 11.
□ Споделете с близките или приятелите си какво научихте 

днес относно харченето на пари.

Обещайте:



3: УПРАВЛЯВАЙТЕ УСПЕШНО ПАРИТЕ

10

ПЪРВО НАЙ- ВАЖНОТО!

Ако не можете да гледате видеото, разпределете ролите и прочетете сценария.

ОБСТАНОВКА: Едно младо момче и 
момиче, облечени с дрехи на възраст-
ни, действат в ролите на родители-
те си.
МОМЧЕ: Скъпа, прибрах се.
МОМИЧЕ: Добре дошъл у дома. О, 
изглеждаш уморен!
МОМЧЕ: И ти. Работиш много усиле-
но, нали?
МОМИЧЕ: Ами, трябва да 
работим, нали?
МОМЧЕ: Спечелих 10 днес.
МОМИЧЕ: О, каква благословия. Зна-
чи, първо най- важното. Да си платим 
десятъка, нали?
МОМЧЕ: Ами ако не ни стигнат 
за всичко?
МОМИЧЕ: Именно тук идва вярата!
МОМЧЕ: Добре. А след това?
МОМИЧЕ: Ами, трябва да купим 
храна и билети за автобус, и да си 

платим наема. А след това ще е хуба-
во да си купим стол. …
МОМЧЕ: Но не можем. Не виждаш 
ли? Нямаме достатъчно пари.
МОМИЧЕ: Можем ли да 
вземем назаем?
МОМЧЕ: Казват, че заемите са опас-
но нещо. Не бива да се въвличаме 
в неприятности.
МОМИЧЕ: Добре. Имаш право. Как-
во да направим с остатъка, тогава?
МОМЧЕ: Да го спестим! Бъдещето 
е непредсказуемо.
МОМИЧЕ: Прав си. Но нищо не оста-
на за забавления.
МОМЧЕ: Имаме се един друг! И ще 
се опитам да печеля повече.
МОМИЧЕ: Ще се опитам да харча 
по- малко!
МОМЧЕ: Така можем да сме щастливи 
и да разчитаме на собствените сили!
МОМИЧЕ: Точно така! Това беше 
лесно. Защо възрастните толкова 
усложняват нещата?
МОМЧЕ: О, знаеш. Възрастните са 
си такива.

Върнете се на с. 8.
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ДОХОДИ И РАЗХОДИ

Записвайте колко харчите всяка седмица. Какво би било, ако имахте доста-
тъчно пари, за да покривате нуждите си?

КОЛКО ХАРЧА НА СЕДМИЦА?

От колко се нуж-
дая всеки месец, 
за да разчитам 
на собствените 
си сили?

Седмица 
1

Седмица 
2

Седмица 
3

Седмица 
4

Доход

Десятък, дарения

Спестявания

Храна

Разходи по жилището

Медицински разходи

Транспорт

Разходи за образование

Погасителни вноски по 
заеми

Облекло

Комунални услуги

Телефон

Забавни дейности

Застраховка

Друго

Общо разходи
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„Има закон, … на 
който са основани 
всички благословии. 
И когато получа-
ваме каквато и да 
е благословия от 
Бога, това е чрез 
подчинение на онзи 
закон, на който тя 
се основава“.

УЧЕНИЕ И ЗАВЕТИ 
130:20–21

4: ПОКАЙВАЙТЕ СЕ И СЕ 
ПОДЧИНЯВАЙТЕ НА ЗАПОВЕДИТЕ

Накратко споделете с групата вашия напредък при про-
следяването на доходите и разходите ви през изминалата 
седмица.

Каква е връзката между покаянието, подчинението и разчи-
тането на собствените сили?

„Подчинението носи благословии“ – видео, налично на  
srs .lds .org/ videos. (Видеото не е налично? Прочетете 
страница 13.)

Как сте били благославяни, когато сте спазвали Божиите запо-
веди? По какъв начин покаянието ни помага да напредваме?

Учение и завети 130:20–21 и цитата от  Пророка Джозеф 
Смит (вдясно)

ДЕЙНОСТ

Подчинението на конкретни закони води до конкретни благословии.

Стъпка 1: В лявата колона запишете няколко благословии, които желаете.

Стъпка 2: Открийте на кои закони или принципи ще трябва да се подчиня-
вате, за да получите благословиите, които желаете.

БЛАГОСЛОВИИ, КОИТО ИСКАМ ДА ПОЛУЧА ЗАКОНИ ИЛИ ПРИНЦИПИ, 
КОИТО ТРЯБВА ДА СПАЗВАМ

Натрупани спестявания за три месеца
Десятък и дарения (Малахия 3:10–12)
Да се придържам към бюджета

Прочетете Исус Навин 3:5 и цитатите от старейшина Джеф-
ри Р. Холанд и президент Спенсър У. Кимбъл (на с. 13). Защо 
трябва да се покайваме, да се освещаваме и да се стараем 
да вършим добро, докато се стремим да започнем да разчи-
таме на собствените сили?

Дайте обещание да извършите следните дейности през 
седмицата. Отбележете в съответната кутийка, след като 
изпълните всяко обещание.
□ Спазвайте закона, който избрахте в горната дейност.
□ Споделете с близките или приятелите си какво научихте 

днес за подчинението.

Отчет:

Размишля-
вайте:

Гледайте:

Обсъдете:

Прочетете:

Обсъдете:

Обещайте:

„Установих си 
правилото: Когато 
Господ заповяда, аз 
се подчинявам“.

УЧЕНИЯ НА 
 ПРЕЗИДЕНТИТЕ НА 
 ЦЪРКВАТА: ДЖОЗЕФ 
СМИТ, 2008 г., с. 172
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„Ако обичаме луксоз-
ните неща или дори 
необходимите неща 
повече отколкото 
обичаме подчинени-
ето, ще пропуснем 
благословиите, ко-
ито Той би искал да 
ни даде“.

SPENCER W. KIMBALL, 
in The Teachings of 
Spencer W. Kimball, 
ed. Edward L. Kimball 
(1982), 212

ПОДЧИНЕНИЕТО НОСИ БЛАГОСЛОВИИ

Ако не можете да гледате видеото, прочетете следния сценарий.

ПРЕЗИДЕНТ ТОМАС С. МОНСЪН: 
Какво славно обещание! „Онзи, 
който спазва Неговите заповеди, 
получава истина и светлина, докато 
не бъде прославен в истина и не 
познае всички неща“ (У. и З. 93:28). …
Мои братя и сестри, голямото изпи-
тание в този живот е подчинението. 
„И с това ще ги изпитаме – казва Гос-
под, – за да видим дали ще вършат 
всички неща, които Господ, техният 
Бог, ще им заповяда“ (Aвраам 3:25).
Спасителят заявява: „Защото всички, 
които имат благословия от ръцете 
Ми, трябва да спазват закона, който 
бе определен за тази благословия, 
както и условията му, според както 
бяха учредени отпреди основаване-
то на света“ (У. и З. 132:5).
Няма по- голям пример за подчине-
ние от този на Нашия Спасител. За 
Него Павел казва:
„Макар и да е Син, пак се научи на 
послушание от това, което пострада,
и като се усъвършенства, стана при-
чина за вечно спасение за всички, ко-
ито Му са послушни“ (Евреите 5:8–9).
Спасителят показал истинска любов 
към Бог, като водил съвършен живот 
и като почитал свещената Си мисия. 

Той никога не бил надменен. Никога 
не бил изпълнен с гордост. Никога 
не бил вероломен. Винаги бил сми-
рен. Винаги бил искрен. Винаги бил 
покорен. …
Когато се изправя пред силното 
страдание в Гетсиманската градина 
и понася такава болка, че „потта му 
става като едри капки кръв, падащи 
по земята“ (Лука 22:44), Той олицет-
ворява примера на покорния Син, 
казвайки: „Отче, ако желаеш, отмини 
Ме с тази чаша; обаче, не Моята во-
ля, но Твоята да бъде“ (Лука 22:42).
Както Спасителят учи ранните Си 
апостоли, така учи вас и мен: „След-
вайте ме!“ (Иоана 21:22). Желаем ли 
да се подчиняваме?
Знанието, което търсим, отговорите, 
за които копнеем, и силата, която же-
лаем днес, за да се изправяме пред 
трудностите на един сложен и про-
менлив свят, могат да бъдат наши, 
ако с желание се подчиняваме на 
Господните заповеди. Още веднъж 
цитирам Господните слова: „Онзи, 
който спазва (Божиите) заповеди, 
получава истина и светлина, докато 
не бъде прославен в истина и не 
познае всички неща“ (У. и З. 93:28).
Смирено се моля да бъдем благосло-
вени с изобилните награди, обещани 
на покорните. В името на Исус Хрис-
тос, нашият Господ и Спасител, амин.
Томас С. Монсън, „Подчинението да-
ва благословии“, Лиахона, май 2013 
г., с. 89, 92)

Върнете се на страница 12.

„Осветете се, защо-
то утре Господ ще 
извърши сред вас 
чудни дела“.

ИСУС НАВИН 3:5

„Господ благославя 
всички, които искат 
да се подобрят, 
които приемат 
необходимостта от 
заповеди и се опит-
ват да ги спазват. 
… Той ще ви помага 
да се покайвате, да 
се поправите, да 
поправяте каквото 
трябва да се по-
прави и да продъл-
жавате напред. В 
правилния момент 
ще получите жела-
ния успех“.

ДЖЕФРИ Р. ХОЛАНД, 
„Утре Господ ще 
извърши сред вас 
чудни дела“, Лиахо-
на, май 2016 г., с. 126.
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„Защото ето, този 
живот е времето 
човеците да се при-
готвят да срещнат 
Бога, да, ето, денят 
на този живот е 
денят, през който 
човеците да изпъл-
нят трудовете си“.

АЛМА 34:32

Накратко споделете с групата една благословия, коя-
то получихте през изминалата седмица заради това, че 
бяхте покорни.

Защо времето е един от най- великите Божии дарове? 

„Времето е дар“ – видео, налично на srs .lds .org/ videos. 
(Видеото не е налично? Прочетете страница 15.)

Какво научихте от сестра Бенкоси?

Алма 34:32 и цитата от президент Бригъм Йънг (вдясно)

ДЕЙНОСТ

Стъпка 1: С партньор прочетете петте стъпки, които може да предприема-
те, за да използвате разумно времето си.

➊
СЪСТАВЯЙТЕ 
СПИСЪК СЪС 
ЗАДАЧИТЕ

➋
МОЛЕТЕ СЕ

➌
ПОСТАВЯЙТЕ СИ 

ПРИОРИТЕТИ

➍
 ПОСТАВЕТЕ 
СИ ЦЕЛИ, 

ДЕЙСТВАЙТЕ

➎
СПОДЕЛЯЙТЕ 

НАПРЕДЪКА СИ

Всяка сутрин си пра-
вете списък със зада-
чите, които трябва да 
свършите. Добавете 

имена на хора, на 
които да служите.

Молете се за напът-
ствие. Преглеждай-
те списъка си със 
задачи. Слушайте. 
Обещайте да да-
дете най- доброто 

от себе си.

Номерирайте зада-
чите в списъка си, 

като поставяте 1 до 
най- важната от тях, 
2 до следващата по 

важност и т.н.

Вслушвайте се в 
Духа. Поставете 

си цели. Работете 
усърдно. Започне-
те с най- важната 

задача и действайте 
надолу по списъка.

Всяка вечер се отчи-
тайте пред Небесния 

Отец в молитва. 
Задавайте въпроси. 

Слушайте. Покай-
вайте се. Усещайте 

любовта Му.

Стъпка 2: На отделен лист хартия изредете вашите задачи. Това трябва да 
са важни задачи, свързани с вашата работа, следването ви в университета, 
службата ви в Църквата или в семейството, а не просто ежедневни задачи. 
Молете се и подредете по важност задачите в списъка си.

Стъпка 3: Утре трябва да си поставите цели, да действате и да споделите 
как сте използвали времето си.

Дайте обещание да извършите следните дейности през 
седмицата. Отбележете в съответната кутийка, след като 
изпълните всяко обещание:
□ Упражнявайте тези стъпки всеки ден, за да използвате 

по- разумно времето си. Споделяйте това, което сте свър-
шили, с Небесния Отец всяка вечер в молитвите си.

□ Споделете с близките или приятелите си какво научихте 
днес за разумното използване на времето.

Отчет:

Помислете:

Гледайте:

Обсъдете:

Прочетете:

Обещайте:

„Времето е основ-
ният капитал тук 
на земята. … Ако се 
използва правилно, 
то ще допринася 
за вашия комфорт, 
удобство и удовлет-
ворение. Нека имаме 
предвид това и да 
не седим повече със 
скръстени ръце, пи-
леейки времето си“.

BRIGHAM YOUNG, in 
Discourses of Brigham 
Young, sel. John A. 
Widtsoe (1954), 214

5: ИЗПОЛЗВАЙТЕ 
ВРЕМЕТО РАЗУМНО
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ВРЕМЕТО Е ДАР

Ако не можете да гледате видеото, разпределете ролите и прочетете след-
ния сценарий.

КОФИ: Здравейте, сестра Бенкоси. 
Как сте?
СЕСТРА БЕНКОСИ: Добре ли си, Кофи?
КОФИ: О, сестра Бенкоси. Толкова 
съм зает. Трябва да работя и служа, 
и помагам на семейството си… и да 
играя футбол. Нямам време!
СЕСТРА Б.: Кофи, разполагаш с мно-
го време.
КОФИ: Какво?
СЕСТРА Б.: Момчето ми, Бог ни е дал 
велик дар – нашето време. Трябва 
да го използваме за това, което е 
най- значимо.
КОФИ: Но как, сестра Бенкоси? Вина-
ги сте правила толкова много. Имате 
успешно семейство, бизнес. Продъл-
жавате да служите и сте благославя-
ли мнозина, като мен. Не знам как 
сe справяте.
СЕСТРА Б.: Наистина ли искаш да 
знаеш? Ако седнеш и ме изслушаш, 
ще ти споделя тайната си.
Всяка сутрин ставам преди изгрев. 
Обличам се и мия лицето и ръцете си.
Чета Писанията. После правя списък 
на нещата, които трябва да свърша 
през деня.
Мисля си на кого мога да служа. Моля 
се да узная Божията воля. И се вслуш-
вам в отговора.
Понякога в ума ми се появяват име-
ната или лицата на хора. Добавям ги 
към списъка ми.
КОФИ: Това ли е начинът, по който 
винаги знаете на кого да помогнете?

СЕСТРА Б.: Да, Кофи. И се моля за 
сила и мъдрост. Моля се Бог да 
„посвети начинанието (ми)“. Това е 
написано във 2 Нефи 32.
Благодаря Му. Обещавам да дам 
най- доброто от себе си. Моля Го да 
направи това, което аз не мога.
После поглеждам списъка си. Слагам 
1 до най- важното нещо, после 2.
КОФИ: Как знаете кое е най- важно?
СЕСТРА Б.: Вслушвам се, когато се 
моля! После се залавям за работа. По-
глеждам номер 1 и се опитвам да го 
изпълня най- напред, после номер 2.
Понякога нещата се променят. Све-
тият Дух ми казва нещо друго. Това 
е добре.
Работя усърдно, но спокойно. Знам, 
че Бог ще ми помага.
Така че, с помощта на списъка ми и 
на Духа върша това, което е най- 
важно, Кофи.
КОФИ: Това звучи хем просто, 
хем трудно.
СЕСТРА Б.: Прав си! Когато най- 
накрая се готвя да си лягам, аз се 
моля. Отчитам се пред Небесния 
Отец. Казвам Му как е минал денят. 
Задавам въпроси. Питам какво мога 
да правя по- добре. Слушам. Често 
усещам любовта Му. Знам, че Той 
увеличава ефекта на това, което се 
опитвам да правя. После усещам 
мир, Кофи, и лягам да спя.
КОФИ: Това е добре, Мама Бенкоси. 
Искам да усещам този мир. Искам 
да използвам времето си. Искам да 
работя и да служа по- добре.

Върнете се на страница 14.
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„Не бъди ленив, за-
щото този, който е 
ленив, не трябва да 
яде хляба, нито да 
носи одеждите на 
работника“.

УЧЕНИЕ И ЗАВЕТИ 
42:42

Накратко споделете с групата си нещо, което сте постигна-
ли миналата седмица поради това, че използвахте разумно 
времето си.

Защо Небесният Отец иска да поемам лична отговорност за 
собствения си живот?

„Пътуването на Седрик“ – видео, което се намира на srs .lds 
.org/ videos. (Видеото не е налично? Прочетете страница 17.)

Как да се научим да продължаваме напред, дори ако работа-
та е трудна?

Учение и завети 42:42 и цитата от президент Джеймс Е. 
Фауст (вдясно)

Прочетете цитата от старейшина Д. Тод Кристоферсън 
 (на с. 17). Защо Господ очаква да полагаме усилия за това, 
което получаваме?

ДЕЙНОСТ

Стъпка 1: Изберете партньор и прочетете всяка от стъпките в схемата 
по- долу.

Стъпка 2: Всеки да помоли другите да поговорят за много непосилна зада-
ча или трудност, която имат сега.

Стъпка 3: Помогнете си един на друг да прилагате четирите стъпки  по- 
долу по отношение на непосилната задача или трудността, с които се 
 опитвате да се справите..

➊
ИМАЙТЕ ПОЛОЖИ-

ТЕЛНО ОТНОШЕНИЕ

➋
НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ ДА 
РАБОТИТЕ ЗАЕДНО

➌
ЗАМЕСТЕТЕ 

СТРАХА С ВЯРА

➍
ПРОДЪЛЖАВАЙТЕ 

НАПРЕД С ТЪРПЕНИЕ 
И СМЕЛОСТ

Направете списък с благо-
словиите си.

Помолете за помощ прия-
тели, връстници, членове 
на групата и други хора.

Избягвайте съмнението. 
Помнете, че Господ е все-
силен. Призовавайте Го и 
приемете Неговата воля.

Никога, никога, никога не 
се отказвайте; устоявайте 
с вяра. Търсете поуките, 
към които Господ може би 
се опитва да ви насочи.

Стъпка 4: Напишете два или три начина, по които може да напредвате с 
вяра, уповавайки се, че Бог ще ви обезпечава.

  

 

Отчет:

Помислете:

Гледайте:

Обсъдете:

Прочетете:

Обсъдете:

6: РАБОТЕТЕ: ПОЕМАЙТЕ ОТГОВОРНОСТ 
И НЕ СЕ ОТКАЗВАЙТЕ

„Постоянството 
се демонстрира от 
онези, които… не се 
предават, когато 
другите казват: 
„Не може да стане“.

ДЖЕЙМС Е. ФАУСТ, 
„Постоянство“, Лиахо-
на, май 2005 г., с. 51
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„Бог така е замис-
лил това земно 
съществуване, че 
то да изисква почти 
постоянни усилия. … 
Чрез своя труд ние 
поддържаме и обо-
гатяваме живота. … 
Трудът изгражда и 
пречиства характе-
ра, създава красота 
и е средство на 
нашата служба един 
към друг и към Бог. 
Посветеният живот 
е изпълнен с труд, 
понякога монотонен, 

… понякога неоце-
нен, но винаги труд, 
който прави всичко 
по- добро, … въздига и 
придвижва напред“.

Д. TOД КРИСТОФЕР-
СЪН, „Размисли 
върху посветения 
живот“, Лиахона, 
 ноем. 2010 г., с. 17

ПЪТУВАНЕТО НА СЕДРИК

Ако не можете да гледате видеото, прочетете следния сценарий.

СЕДРИК: Казвам се Седрик Камбеса-
буе. Живея в Демократична Републи-
ка Конго. Член съм на Църквата на 
Исус Христос на светиите от послед-
ните дни.
Аз съм клонов мисионер в село 
Кипусанга. Трябва да се подготвя да 
отида на мисия в чужбина. За да оти-
да на мисия, се нуждая от паспорт, 
който сега струва 250 щатски долара.
За да печелим пари, баща ми и аз 
купуваме банани. Някои села про-
извеждат много банани: Тишабобо, 
Лусуку и Каманда.
Тишабобо е на около 14,5 километ-
ра от тук. Лусуку е на 30 километра. 
Каманда е също на 30 километра. 

Ние ходим там, купуваме банани и ги 
носим тук, за да ги продаваме.
За да стигаме до селата, използваме 
велосипед. Можем да пренасяме 
между четири и шест грозда банани.
Може да ми отнеме около час и по-
ловина в едната посока да достигна 
с велосипед до там, ако колелото е в 
добро състояние и аз имам силата. 
По пладне, когато е много горещо, 
се движа бавно поради топлината и 
слънцето.
Мога да правя по два курса на ден, 
ако се събудя много рано сутрин-
та. Това е добър начин да платя за 
паспорта си.
Сега печеля пари, малко по малко, 
и така пестя и за образованието 
ми, и за мисията. Сега, след четири 
години работа, имам достатъчно 
пари за моя паспорт, както и 70 
долара спестявания.

Върнете се на страница 16.

Прочетете цитата от президент Томас С. Монсън (вдясно). 
Как реагирам, когато се проваля?

Дайте обещание да извършите следните дейности през 
седмицата. Отбележете в кутийките, когато изпълните всяко 
едно от действията.
□ Изберете задача, която е трудна или неудобна, и я изпъл-

нете. Запишете я по- долу.

 
□ Споделете с близките или приятелите си какво научихте 

днес за работата и постоянстването.

Помислете:

Обещайте:

„Нашата отговор-
ност е да се издигаме 
от посредственост 
към компетент-
ност, от провал 
към постижение. 
Задачата ни е да 
станем възможно 
най- доброто, което 
можем да бъдем. Един 
от най- великите да-
рове на Бог към нас е 
радостта от това 
да опитваме отно-
во, защото никакъв 
провал не трябва да 
е окончателен“.

THOMAS S. MONSON, 
“The Will Within,” 
Ensign, May 1987, 68
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„Ето, ти не си раз-
брал; ти си предпо-
ложил, че Аз бих ти 
дал това, докато 
ти въобще не беше 
помислил, освен само 
да Ме помолиш.

Но ето, Аз ти казвам, 
че трябва да го про-
учиш в ума си; тогава 
трябва да Ме попи-
таш дали е правилно 
и ако е правилно, Аз 
ще сторя тъй, че нед-
рата вътре в теб ще 
се разгорят, ето защо 
ще почувстваш, че е 
правилно.

Но ако не е правилно, 
ти няма да имаш 
такива чувства, а ще 
имаш вцепенение на 
мисълта, което ще 
те накара да забра-
виш това, което е 
погрешно“.

УЧЕНИЕ И ЗАВЕТИ 
9:7–9

7: РАЗРЕШАВАЙТЕ ПРОБЛЕМИ

Споделете накратко с групата за някоя трудна задача, която 
успяхте да извършите през изминалата седмица. 

Защо Небесният Отец допуска да се изправяме пред про-
блеми и предизвикателства?

“A Bigger Truck?” (По- голям камион?) – видео, налично на  
srs .lds .org/ videos. (Видеото не е налично? Прочетете 
страница 19.)

Какъв е истинският проблем в тази история? Кои са някои от 
възможностите за двамата мъже?

Учение и завети 9:7–9 и цитата от старейшина Робърт Д. 
Хейлз (вдясно)

ДЕЙНОСТ

Стъпка 1: Изберете партньор и прочетете стъпките по- долу.

Стъпка 2: Изберете проблем, който имате сега, и го запишете.

 

Стъпка 3: Приложете всяка от стъпките към вашия проблем.

Определете: 

Изследвайте различните възможности:  

 

Вземете решение и действайте:  

 

Отчет:

Помислете:

Гледайте:

Обсъдете:

Прочетете:

„Господ очаква да 
решаваме сами про-
блемите си. … Ние 
сме мислещи, раз-
съждаващи човешки 
същества. Имаме 
способността да 
преценяваме от какво 
се нуждаем, да плани-
раме, да си поставяме 
цели и да разрешава-
ме проблемите си“.

ROBERT D. HALES, 
“Every Good Gift,” New 
Era, Aug. 1983, 8, 9
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„И сега, ако Господ 
има такава вели-
ка сила и е сторил 
толкова много 
чудеса между чедата 
човешки, как е въз-
можно да не може да 
ме научи да построя 
кораб?“

1 НЕФИ 17:51

A BIGGER TRUCK? (ПО- ГОЛЯМ КАМИОН?)

Ако не можете да гледате видеото, прочетете следния сценарий.

СТАРЕЙШИНА ДАЛИН Х. ОУКС: 
Двама мъже създават фирма. Те по-
строяват една барака до натоварен 
път. Сдобиват се с камион и отиват 
с него до едно поле с дини, където 
купуват една каросерия с дини за 
долар на диня. След това отиват с 
натоварения камион до бараката си 

до пътя, където продават дините си 
за долар на диня. Отиват отново до 
полето и купуват отново една каро-
серия с дини за долар на диня. След 
като ги превозват до пътя, те отново 
ги продават за долар на диня. Когато 
отиват до полето, за да натоварят ре-
маркето отново, единият партньор 
казва: „Не печелим много от този 
бизнес, а?“ „Не, не печелим“ – отгова-
ря партньорът му. „Мислиш ли, че се 
нуждаем от по- голям камион?“
(“Focus and Priorities,“ Ensign, May 
2001, 82)

Върнете се на страница 18.

1 Нефи 17:51 и 1 Нефи 18:2–3 (вдясно)

Как успял Нефи да построи кораб?

Дайте обещание да извършите следните дейности през 
седмицата. Отбележете в съответната кутийка, след като 
изпълните всяко обещание.
□ Действайте по стъпките, които обсъдихте по време на 

дейността, за да започнете да решавате проблема си. 
Помнете, не се отказвайте! Отнема време да се разрешат 
проблемите и да се направят промени.

□ Споделете с близките или приятелите си какво научихте 
днес за разрешаването на проблеми.

Прочетете:

Обсъдете:

Обещайте:

„Сега аз, Нефи, не 
изработвах гредите 
по начина, кой-
то бях научил от 
човеците, нито пък 
построих кораба по 
начина на човеци-
те; но го построих 
по начина, който 
Господ ми беше пока-
зал; ето защо, той 
не беше по начина 
на човеците.

И аз, Нефи, често 
ходех в планината 
и се молех често на 
Господа; ето защо, 
Господ ми показа 
велики неща“.

1 НЕФИ 18:2–3
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„Когато сте в служ-
ба на ближните си, 
вие сте само в служ-
ба на вашия Бог“.

MOСИЯ 2:17

8: СТАНЕТЕ ЕДИННИ, СЛУЖЕТЕ ЗАЕДНО

Накратко споделете с групата си нещо, което направихте 
миналата седмица, за да разрешите проблем. 

Как това да се изгубя в служба към другите реално ме 
спасява?

„По Господния начин“ – видео, което се намира на srs .lds 
.org/ videos. (Видеото не е налично? Прочетете с. 21.)

По какъв начин службата към другите може да отвори „не-
бесните отвори“ в живота ви?

Някои чувстват, че заслужават това, което другите вече 
имат, а това може да причини негодувание. Други чувст-
ват, че им се полагат неща, които не са заслужили. Тези 
два капана пречат на хората да видят една важна истина: 
всички неща принадлежат на Бог. Негодуванието и чувство-
то, че нещо ни се полага, може да бъдат преодолени, като 
се съсредоточаваме върху нуждите на другите. Прочетете 
Мосия 2:17, Мосия 4:26 и цитата от президент Гордън Б. 
Хинкли (вдясно).

ДЕЙНОСТ

Стъпка 1: Като група помислете за някого, който се нуждае от помощ.

Стъпка 2: Обсъдете талантите, контактите с други хора и ресурсите, които 
можете да предложите.

Стъпка 3: Направете план да служите на този човек. Например, бихте могли:
◦ Да изпълните проект за служба в общността ви.
◦ Да подготвите семейната си история, като използвате 

книжката Моето семейство: истории, които ни сплотя-
ват. После да посетите храма и да извършите свещени-
те обреди за близките ви, които са починали.

◦ Да помогнете на някого по пътя му към разчитане на 
собствените сили.

Отчет:

Помислете:

Гледайте:

Обсъдете:

Прочетете:

 Моето семейство
  истории, които ни сплотяват 

“Силно насърчаваме младежите и 
несемейните възрастни да издирват 

имената на свои роднини или роднини 
на членове на техния район и кол. 

Свещеническите ръководители следва 
да се погрижат младите хора и 

техните семейства да научат учението 
на обръщането на техните сърца 

към предците им и бласловиите на 
посещението на храма”.

Писмо на Първото Президентство, 8 окт. 2012 г.

„И сега, заради… 
това да запазите 
опрощение на гре-
ховете си от ден на 
ден, … аз бих желал 
да раздавате от 
имуществото си на 
бедните, всеки човек 
според онова, което 
има, тъй че да се 
нахранят гладните, 
да се облекат голи-
те, да се посещават 
болните и да се слу-
жи за облекчаването 
им, както духовно, 
тъй и материално 
според нуждата им“.

МОСИЯ 4:26

„Когато сте един-
ни, силата ви ще 
е безгранична. Ще 
можете да пости-
гате всичко, което 
желаете“.

GORDON B. HINCKLEY, 
“Your Greatest 
Challenge, Mother,” 
Ensign, Nov. 2000, 97
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„Целта на мате-
риалното и духов-
но разчитане на 
собствените сили е 
да ни издигне до по- 
високо ниво, така 
че ние да можем да 
издигаме другите 
в нужда“.

РОБЪРТ Д. ХЕЙЛЗ, 
„Да дойдем на себе 
си: причастието, хра-
мът и жертвата при 
служението“, Лиахо-
на, май 2012 г., с. 36.

ПО ГОСПОДНИЯ НАЧИН

Ако не можете да гледате видеото, прочетете следния сценарий.

ПРЕЗИДЕНТ ХЕНРИ Б. АЙРИНГ: 
Принципите в основата на програ-
мата на Църквата по благосъстоя-
нието не са приложими само в един 
момент и на едно място. Те са прило-
жими по всяко време и навсякъде. …
… Начинът, по който се осъществява 
това, е ясен. Хората, които са натру-
пали повече, трябва да се смирят, за 
да помагат на нуждаещите се. Хората, 
които имат в изобилие, трябва добро-
волно да жертват малко от комфорта 
си, своето време, уменията и ресур-
сите си, за да облекчават страданието 
на нуждаещите се. А помощта трябва 
да се дава по начин, който увеличава 
силата на получаващите да се гри-
жат за себе си, а после да се грижат 
за другите. Когато това се прави по 
Господния начин, нещо забележи-

телно може да се случи. И даващият, 
и получаващият, са благословени. 
(Adapted from an address given by 
President Eyring at the dedication of 
the Sugarhouse Utah Welfare Services 
Center, June 2011, LDS .org)
ПРЕЗИДЕНТ ДИТЕР Ф. УХТДОРФ: 
Братя и сестри, всеки един от нас 
има отговорност според сключения 
завет да бъде чувствителен към 
нуждите на другите и да служи, както 
Спасителя – дапомага, благославя и 
повдига духа на хората около нас.
Често отговорът на молитвите ни не 
идва, докато сме коленичили, а когато 
действаме, служейки на Господ и хора-
та около нас. Безкористните постъпки 
на служба и посвещаване пречистват 
душите ни, премахват люспите от ду-
ховните ни очи и отварят небесните 
отвори. Като се превърнем в отговор 
на молитвата на друг човек, ние често 
намираме отговор на своя собствена.
(„Чакайки по пътя за Дамаск“, Лиахо-
на, май 2011 г., с. 76).

Върнете се на страница 20.

Цитати от старейшина Робърт Д. Хейлз и президент Томас С. 
Монсън (вдясно)

Дайте обещание да извършите следните дейности през 
седмицата. Отбележете в съответната кутийка, след като 
изпълните всяко обещание.
□ Действайте съгласно плана, който направихте да служите 

на някого.
□ Споделете с близките или приятелите си какво научихте 

днес за службата.

Прочетете:

Обещайте:

„Когато работим 
заедно, … ние можем 
да постигнем всич-
ко. Когато правим 
това, ние елимини-
раме слабостта на 
един човек, който 
стои сам и я замест-
ваме със силата на 
много хора, които 
служат заедно“.

THOMAS S. MONSON, 
“Church Leaders 
Speak Out on Gospel 
Values,” Ensign, May 
1999, 118
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„Аз ще ти кажа в 
ума ти и сърцето 
ти чрез Светия Дух, 
Който ще дойде 
върху ти и Който 
ще обитава в сърце-
то ти“.

УЧЕНИЕ И ЗАВЕТИ 8:2

9: ОБЩУВАЙТЕ: МОЛЕТЕ 
СЕ И СЛУШАЙТЕ

Споделете накратко с групата как служихте на някого през 
изминалата седмица. 

Кога Небесният Отец е отговарял на молитвите ми? 

„Създаване на подемна сила“ – видео, налично на srs .lds .org/ 
videos. (Видеото не е налично? Прочетете с. 23.)

Как можем да разпознаваме отговорите на молитвите ни? 
Защо изслушването е важна част от молитвата?

Учение и завети 8:2 и цитата от президент Ръсел М. Нелсън 
(вдясно)

Защо това да можем да слушаме е важно умение? Как вни-
мателното изслушване ни помага в работата ни?

ДЕЙНОСТ

Стъпка 1: Като група прочетете изброените по- долу стъпки и накратко 
ги обсъдете.

Стъпка 2: Помолете един или двама участника в групата да разкажат на 
другите за предизвикателство или въпрос, който имат. Всички останали 
трябва да се опитват да слушат, следвайки следните стъпки.

Стъпка 3: Когато приключат, попитайте членовете на групата, които гово-
риха, как са се почувствали, когато останалите от групата действително са 
се опитвали да слушат.

Отчет:

Помислете:

Гледайте:

Обсъдете:

Прочетете:

Обсъдете:

„Душата Ви ще 
бъде благословена, 
докато се учите да 
слушате, тогава се 
вслушвайте, за да 
се учите от деца-
та си, родителите 
си, партньорите 
си, близките си 
и църковните си 
ръководители, като 
това ще увеличава 
способността ви да 
чувате съветите 
свише“.

RUSSELL M. NELSON, 
“Listen to Learn,” 
Ensign, May 1991, 24
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„Нашият Небесен 
Отец чува молитви-
те на Неговите де-
ца по земята, които 
Го молят за храна, 
облекло и чувство-
то на достойнство, 
което произлиза от 
това да могат да се 
грижат за себе си“.

ХЕНРИ Б. АЙРИНГ, 
„Възможности за 
вършене на добро“, 
Лиахона, май 2011 г., 
с. 22

СЪЗДАВАНЕ НА ПОДЕМНА СИЛА

Ако не можете да гледате видеото, прочетете следния сценарий.

ПРЕЗИДЕНТ ДИТЕР Ф. УХТДОРФ: 
За да излети един самолет, трябва да 
се създаде подемна сила. В аероди-
намиката това се получава, когато 
въздухът минава под крилата на 
самолета по такъв начин, че наля-
гането под крилото е по- голямо от 
налягането над него. Когато подем-
ната сила надвиши притеглянето от 
гравитацията, самолетът се издига от 
земята и излита.
По подобен начин можем да създа-
ваме подемна сила в нашия духовен 
живот. Когато силата, която ни издига 
към небесата, е по- голяма от изкуше-
нията и нещастията, които ни дърпат 
надолу, можем да се извисяваме и да 
се реем в царството на Духа.

Въпреки че има много евангелски 
принципи, които ни помагат да по-
стигаме това, бих искал да наблегна 
на един конкретен принцип.
Молитва!
Молитвата е един от принципите 
в Евангелието, който осигурява 
издигането. Молитвата има силата да 
ни извисява над светските ни грижи. 
Молитвата може да ни издига над 
облаците от отчаяние или мрак към 
светъл и ясен хоризонт.
Една от най- големите благословии, 
привилегии и възможности, които 
имаме като чеда на нашия Небе-
сен Отец, е, че можем да общуваме 
с Него чрез молитвата. Можем да 
Му разказваме за преживяванията, 
изпитанията и благословиите ни. 
Можем да се вслушваме и да получа-
ваме небесно напътствие от Светия 
Дух по всяко време и на всяко място.
(Вж. Dieter F. Uchtdorf, “Prayer and the 
Blue Horizon,” Ensign or Liahona, June 
2009, 5–6)

Върнете се на с. 22.

Цитати от президент Хенри Б. Айринг и старейшина Робърт 
Д. Хейлз (вдясно)

Дайте обещание да извършите следните дейности през 
седмицата. Отбележете в съответната кутийка, след като 
изпълните всяко обещание.
□ Молете се самостоятелно и със семейството си всяка 

сутрин и вечер. След всяка молитва отделяйте време, в 
което благоговейно да слушате и очаквате напътствие.

□ Споделете с близките или приятелите си какво научихте 
днес за общуването.

Прочетете:

Обещайте:

„Ние трябва да мо-
лим нашия Небесен 
Отец за помощ и 
да търсим сила 
чрез Единението на 
Неговия Син Исус 
Христос. Както при 
материалните, та-
ка и при духовните 
неща, като получим 
тази божествена 
подкрепа, ни се дава 
способността пред-
видливо да се гри-
жим за нас самите и 
за околните“.

РОБЪРТ Д. ХЕЙЛС, 
„Предвидливо да 
се грижим за се-
мействата си мате-
риално и духовно“, 
Лиахона, май 2009 г., 
с. 7–8
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„Ние вярваме в това 
да сме честни“.

СИМВОЛЪТ НА 
ВЯРАТА 1:13

10: БЪДЕТЕ ПОЧТЕНИ

Споделете накратко с групата отговор на молитва, който сте 
получили през изминалата седмица. 

Защо Господ обича хората, които са с „почтенос(т) на 
сърцето“?

„Какво би дал човек в замяна на живота си?“ – видео, налич-
но на srs .lds .org/ videos. (Видеото не е налично? Прочетете 
с. 25.)

Какво означава да бъдем почтени? Кои са някои от начи-
ните, по които хората продават душата си, за да получават 
неща в този живот?

Символът на вярата 1:13 и Йов 27:5 (вдясно)

ДЕЙНОСТ

Оценете до каква степен се справяте в следните области.

ПОСТАВЕТЕ ЦИФРА ПРЕД ВСЯКО ОТ ТВЪРДЕНИЯТА, ЗА ДА 
ПОКАЖЕТЕ КОЛКО ЧЕСТО ДЕЙСТВАТЕ ПО ТОЗИ НАЧИН
1 = никога, 2 = понякога, 3 = често, 4 = винаги

_______1.  Спазвам всичките си обещания, ангажименти и завети.

_______2.  Напълно искрен съм във всичко, което казвам и във всичко, което 
записвам.

_______3.  Не преувеличавам, за да правя нещата да изглеждат по- добри, 
отколкото са.

_______4.  Връщам всичко, което вземам назаем и не вземам неща, които не ми 
принадлежат.

_______5.  Напълно верен съм на брачния си партньор на думи и на дела.

_______6.  Никога не мамя, дори когато знам, че няма да ме хванат.

_______7.  Когато намеря нещо, което не е мое, го връщам на собственика.

_______8.  Винаги връщам парите, които съм взел назаем.

Прочетете Мосия 4:28 (вдясно) и цитата от старейшина 
Джозеф Б. Уъртлин (на с. 25). Защо връщането на дълг или 
на бизнес или студентски заем (като например заем от КФО) 
е въпрос на лична почтеност?

Дайте обещание да извършите следните дейности през 
седмицата. Отбележете в съответната кутийка, след като 
изпълните всяко обещание:
□ Стремете се да сте по- добри в една от осемте области, 

които оценихте по- горе.
□ Споделете с близките или приятелите си какво научихте 

днес за почтеността.

Отчет:

Помислете:

Гледайте:

Обсъдете:

Прочетете:

Обсъдете:

Обещайте:

„Докато издъхна, 
няма да отхвърля 
непорочността си 
от мене“.

ЙОВ 27:5

„И аз бих желал да 
помните, че всеки, 
който вземе нещо 
назаем от съседа 
си, трябва да върне 
взетото назаем 
според както се е 
съгласил, иначе той 
ще извърши грях; и 
може би ще стори 
съседът му също да 
извърши грях“.

MOСИЯ 4:28
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„Почтеност озна-
чава винаги да 
вършим това, което 
е правилно и добро, 
независимо от не-
посредствените по-
следствия. Означава 
да сме праведни до 
дъното на душата 
си, не само на дела, 
но по- важното, и в 
мислите и в сърцата 
си. … Малкото лъжа, 
малкото измама или 
малкото възползва-
не не е приемливо 
за Господ. … Вър-
ховната награда 
за почтеността е 
постоянното спът-
ничество на Светия 
Дух, … (който ще) 
ни напътства във 
всичките ни дела“.

ДЖОЗЕФ Б. УЪРТЛИН, 
„Personal Integrity“,  
Ensign, май 1990 г., 
с. 30, 32, 33

КАКВО БИ ДАЛ ЧОВЕК В ЗАМЯНА НА ЖИВОТА СИ?

Ако не можете да гледате видеото, прочетете следния сценарий.

СТАРЕЙШИНА РОБЪРТ К. ГАЙ: Вед-
нъж Спасителят задава на учениците 
Си следния въпрос: „Какво би дал 
човек в замяна на живота си?“
Това е въпрос, който баща ми ме 
научи да обмислям внимателно 
преди много години. Докато растях, 
родителите ми възлагаха домашни 
задължения, свързани с къщата, и ми 
плащаха дребни суми за тази работа. 
Често използвах тези пари, малко 
над 50 цента на седмица, за да ходя 
на кино. Тогава един билет за кино 
за дете на 11 години струваше 25 
цента. Това ми оставяше по 25 цента 
за захарни пръчки, които струваха 
по 5 цента парчето. Кино плюс пет 
захарни пръчки! Не би могло да има 
нещо по- хубаво от това.

Всичко вървеше добре, докато 
навърших 12 г. Стоейки на опашката 
един следобед, осъзнах, че цената на 
билета за 12- годишните е 35 цен-
та, което означаваше две захарни 
пръчки по- малко. Неподготвен на-
пълно за такава жертва, аз си казах: 
„Изглеждаш си същият като през 
миналата седмица“. После пристъпих 
и поисках билет от 25 цента. Касие-
рът не ме и погледна, и аз си купих 
обичайните пет захарни пръчки, 
вместо три.
Ликуващ от постижението си, по- 
късно изтичах вкъщи, за да разка-
жа на баща ми за своя голям удар. 
Докато разказвах подробностите, 
той не каза нищо. Когато свърших, 
просто ме погледна и рече: „Сине, би 
ли продал душата си за една монета 
от 5 цента?“ Думите му пронизаха 
12- годишното ми сърце. Това бе 
урок, който не забравих никога.
(„Какво би дал човек в замяна на 
живота си?“, Лиахона, ноем. 2012 г., 
с. 34.)

Върнете се на с. 24
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„Търсете усърдно 
и се поучавайте 
един друг със сло-
ва на мъдрост, да, 
търсете слова на 
мъдрост от най- 
добрите книги; 
търсете поука (по-
знание) тъкмо чрез 
учение, също и чрез 
вяра. … Създайте 
дом… на познание“.

УЧЕНИЕ И ЗАВЕТИ 
88:118–119

11: ТЪРСЕТЕ ПОЗНАНИЕ: ВЗЕМЕТЕ 
РЕШЕНИЕ КЪМ КАКВО СЕ СТРЕМИТЕ 
И КАК ДА ГО ПОСТИГНЕТЕ

Споделете накратко случай от миналата седмица, когато сте 
проявили почтеност. 

Как ученето създава възможности? 

„Образование за по- добър живот“ – видео, налично на  
srs .lds .org/ videos. (Видеото не е налично? Прочетете с. 29.)

Какво искал старейшина Джозеф У. Ситати, когато бил на 13 
години? Какво направил по този въпрос?

Учение и завети 88:118–119 и цитата от президент Гордън 
Б. Хинкли (вдясно)

Какви мисли и впечатления сте получавали от Светия 
Дух относно начините, по които може да подобрявате 
живота си?

ДЕЙНОСТ – СЪЗДАВАНЕ НА „ЖИТЕЙСКА МИСИЯ“

Стъпка 1: Прочетете цитата от президент Хенри Б. Айринг (на с. 27). Гос-
под има план за вас. Той ви благославя със специални дарове и таланти, 
които ще ви помагат да станете всичко, което Той желае от вас. Може да 
изпълните мисията си тук на земята, ако сте усърдни, докато търсите да 
разбирате и да се подчинявате на Неговата воля за вас.

Стъпка 2: Отговорете на въпросите по- долу, за да започнете да създавате 
своята визия за живота ви или вашата „житейска мисия“. Следващата сед-
мица ще имате възможност да споделите своята „житейска мисия“ с остана-
лите от групата.

МОЯТА ЖИТЕЙСКА МИСИЯ

Къде искам да съм след пет години?

Защо?

Какви умения, знания или опит ми трябват, за да достигна до там?

Отчет:

Помислете:

Гледайте:

Обсъдете:

Прочетете:

Помислете:

„Имаме отговор-
ността и предиз-
викателството 
да заемем места-
та си в света на 
бизнеса, науката, 
правителството, 
медицината, обра-
зованието и всяка 
друга достойна и 
конструктивна про-
фесия. Имаме задъл-
жението да обучим 
ръцете си и умовете 
си да преуспяваме в 
работата в света, 
за да благославяме 
цялото човечество“.

GORDON B. HINCKLEY, 
“A City upon a Hill,” 
Ensign, July 1990, 5
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„Молете се Духът 
да ви показва какво 
Господ желае да 
правите.  Изготве-
те план, по който 
да го направите. 
Обещавайте Му 
да се подчинявате. 
Действайте ре-
шително, докато 
изпълните онова, 
което е поискал 
Той. След което се 
молете… да разбере-
те какво още следва 
да направите“.

ХЕНРИ Б. АЙРИНГ, 
„Действайте с цялото 
си усърдие“, Лиахона, 
май 2010 г., с. 63

Дайте обещание да извършите следните дейности през 
тази седмица. Отбележете в съответната кутийка, след като 
изпълните всяко обещание.
□ Изпълнете следните цели и дейности като ментори.
□ Довършете писането на плана за вашата „житейска ми-

сия“ и го обсъдете с близките си.
□ Помолете някой да бъде ваш ментор и си уговорете вре-

ме, когато да се срещате.

ДЕЙНОСТ – СЪЗДАВАНЕ НА ЦЕЛИ

Стъпка 1: Прочетете цитата от президент Хауърд У. Хънтър (вдясно). На-
шите надежди, посредством цели, се превръщат в действия.

Целите трябва:
 1. Да бъдат конкретни и измерими.
 2. Да бъдат записани и поставени на място, където може да ги виждате 

поне ежедневно.
 3. Да имат определени срокове за изпълнение.
 4. Да има конкретни действия, които да предприемате, за да 

постигнете целта.
 5. Да бъдат постоянно преглеждани, обновявани и да се отчита напре-

дъка по тях.

Стъпка 2: На отделен лист хартия напишете две или три цели, които да ви 
помагат да постигнете мисията на живота си. Следвайте примера по- долу. 
Сложете листа на място, където може да го виждате всекидневно.

ЦЕЛ ЗАЩО?

КОНКРЕТНИ 
СТЪПКИ ЗА 
ПОСТИГА-
НЕТО НА 
ЦЕЛТА

КРАЕН СРОК 
ЗА ПОСТИ-
ГАНЕ НА 
ЦЕЛТА

ПРЕД КОГО 
ЩЕ ОТЧИ-
ТАМ НАПРЕ-
ДЪКА СИ?

ПРИМЕР: Да 
чета Книгата 
на Мормон 30 
минути всеки 
ден.

За да мога да 
получавам 
ежедневни 
напътствия от 
Светия Дух.

1. Да се съ-
буждам в 6:30 
всеки ден.
2. Да чета пре-
ди закуска.
3. Да записвам 
напредъка си в 
таблица.

Ще правя 
оценка на 
напредъка си 
всяка вечер 
преди да си 
легна.

Ще споделям 
таблицата за 
напредъка си 
с някой близък 
всяка неделя.

Обещайте:

„Това е Евангелие-
то на покаянието 
и ние трябва да се 
покайваме и да раз-
решаваме проблеми. 
Наистина, процесът 
на покаяние, поема-
не на обещания и 
поставяне на цели, 
трябва да е продъл-
жителен. … Препо-
ръчвам ви го“.

HOWARD W. HUNTER, 
“The Dauntless 
Spirit of Resolution” 
(Brigham Young 
University devotional, 
Jan. 5, 1992), 2, 
speeches .byu .edu
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11: ТЪРСЕТЕ ПОЗНАНИЕ

„В младежките ми 
години аз търсех 
съвет от родите-
лите си и от верни, 
доверени съветници. 
Един от тях бе све-
щенически ръководи-
тел, друг бе учител, 
който вярваше в 
мен. … С молитва 
избирайте ментори, 
които искат да се 
радвате на духовно 
благополучие“.

РОБЪРТ Д. ХЕЙЛЗ, 
„Посрещане на труд-
ностите в днешния 
свят“, Лиахона, ноем. 
2015 г., с. 46

ДЕЙНОСТ – НАМИРАНЕ НА МЕНТОР

Стъпка 1: Прочетете цитата от старейшина Робърт Д. Хейлз (вдясно). Има 
различни видове ментори. Може да се нуждаете от някого с много опит, 
за да отговаря на въпросите ви – някого, който е правил това, което ис-
кате да правите. Други ментори могат да бъдат праведни приятели или 
близки. Това са хората, които са склонни да отделят повече време, за да ви 
насърчават да правите промени в живота си и да ви държат отговорни за 
вашия напредък.

Стъпка 2: Помислете за вида помощ, от която се нуждаете. Направете спи-
сък с хората, които може да бъдат ваши ментори. Помислете и се молете за 
вашия списък с имена.

Стъпка 3: Отговорете на въпросите по- долу, за да започнете взаимоот-
ношенията си с ментора. За да поканите някого да бъде ваш ментор, може 
просто да попитате: „Опитвам се да направя промяна в живота си. Съгла-
сен ли сте да ми помогнете?“

МОЯТ МЕНТОР

Кой желаете да бъде ваш ментор?

Какво ще го/я попитате, за да бъде ваш ментор?

Кога може да се срещнете, за да споделите вашата „житейска мисия“ 
и вашите цели?

Колко често бихте искали да се срещате с ментора си?

Стъпка 4: Помнете, че вие отговаряте за вашата „житейска мисия“. Когато 
се срещате с вашия ментор:
◦ Преглеждайте напредъка си.
◦ Преглеждайте какво ви пречи да напредвате по пътя и какво правите, 

за да преодолявате тези препятствия.
◦ Прегледайте конкретно това, което планирате да правите, преди да се 

срещнете отново с ментора си.
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ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПО- ДОБЪР ЖИВОТ

Ако не можете да гледате видеото, прочетете следния сценарий.

СТАРЕЙШИНА ДЖОЗЕФ У. СИТА-
ТИ: Когато бях на 13 години, живеех 
в дълбоката провинция на Кения. 
Хората разполагаха с много малко. 
Но онези, които изглежда успяваха 
да си позволяват нещата, на които 
другите се възхищаваха, бяха онези, 
които имаха добро образование. Раз-
брах, че образованието е ключ към 
по- добър живот.
Постоянно ми се въртеше в ума 
мисълта да отида и да поговоря 
с директора на едно от учебните 
заведения, в което наистина исках да 
уча. Трябваше ми колелото на баща 
ми, за да стигна до там, а пътуването 
отнемаше половин ден. Никога не 
бях излизал от селото си. Не знаех да 
говоря добре английски език, а този 
директор беше бял. Никога до тогава 
не бях срещал, нито говорил директ-
но с бял мъж, така че мисълта за това 
ме притесняваше.
Нещо в мен ме буташе напред и ми 
казваше, че трябва да го направя, 
така че отидох да се срещна с дирек-
тора. Като го погледнах, видях, че 
той бе доста изненадан да види това 
малко момче, застанало като войник 
пред него. Той имаше благ поглед и 
това ме окуражи. Казах му, че наис-
тина искам да уча в това учебно за-

ведение и че ще съм много щастлив, 
ако ме приемат да уча там. Тогава 
той каза: „Ами, ще видим, когато из-
лязат резултатите от теста“. Аз казах: 
„Благодаря Ви, сър“. Бях в кабинета 
му за по- малко от четири минути.
Тези четири минути, които прека-
рах там, бяха повратна точка в моя 
живот. Бях единственият ученик от 
моето основно училище, който бе из-
бран да отиде в едно от най- добрите 
училища в нашата област. Фактът, 
че този добър човек ми даде тази 
възможност, ме накара да съм благо-
дарен и ме вдъхнови да се стремя да 
съм най- добрият във випуска.
Това ми предостави нови възмож-
ности да отида в друго добро учебно 
заведение и после да се подготвя за 
университета. Моето образование 
ми помогна да срещна съпругата ми 
в университета. Помогна ми да наме-
ря работа в града. Докато живеехме 
в Найроби, срещнахме една миси-
онерска двойка, която ни покани 
в дома си, където се срещахме с 
членове на Църквата. Ако не бях в 
Найроби тогава, никога нямаше да 
намеря Евангелието. Фактът, че имах 
сигурна работа, ми помогна да служа 
в Църквата.
Свидетелствам, че образованието е 
ключ към разчитането на собстве-
ните сили. Ще ви предостави много 
възможности да можете да се осигу-
рявате материално и да разчитате 
духовно на собствените си сили.

Върнете се на с. 26
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„В неговите обреди 
е видна силата на 
божествеността“.

УЧЕНИЕ И ЗАВЕТИ 
84:20

12: ПОЛУЧЕТЕ ХРАМОВИ ОБРЕДИ

Споделете абзаца за „житейската си мисия“, ако желаете. 

Кои са някои от нещата, които са най- важни за вас? 

„Да вършим това, което е най- важно“ – видео, налично на 
srs .lds .org/ videos. (Видеото не е налично? Прочетете с. 31.)

Какви незначителни неща ни пречат да напредваме? Как 
обредите на Евангелието могат да ни помагат?

Учение и завети 42:42 и цитата от президент Бойд К. 
Пакър (вдясно)

Защо е важно да сме достойни да посещаваме храма, докато 
се стремим да разчитаме на собствените сили?

ДЕЙНОСТ

Стъпка 1: Прочетете с партньор цитата от старейшина Куентин Л. Кук  
(на следващата страница, вдясно) и следните стихове от Писанията. Под-
чертайте обещаните благословии на хората, които служат в храма.

„Ето защо, в неговите обреди е видна силата на божествеността“  
(У. и З. 84:20).

„И да могат да израснат в Теб, и да получат пълнота на Светия Дух, и се 
организират според Твоите закони, и се подготвят да се сдобият с всяко 
нужно нещо“ (У. и З. 109:15).

„И когато Твоите люде прегрешат, който и да е от тях, те трябва скоро 
да се покаят и да се върнат при Теб, и да намерят благоволение в очите 
Ти, и бъдат възвърнати към благословиите, които Ти си постановил да се 
излеят върху онези, които ще Те почитат в Твоя дом“ (У. и З. 109:21).

„И ние Те молим, Свети Отче, Твоите служители да могат да тръгнат от 
този дом, въоръжени със силата Ти, и името Ти да бъде над тях, и славата 
Ти да бъде около тях, и ангелите Ти да имат грижа за тях“ (У. и З. 109:22).

„Молим Ти се, Свети Отче, … никакво оръжие, скроено против тях, да не 
успее“ (У. и З. 109:24–25).

Стъпка 2: Помислете: „Какво трябва да променя в живота си, за да участ-
вам по- често в храмовите обреди?“

  

  

 

Отчет:

Помислете:

Гледайте:

Обсъдете:

Прочетете:

Обсъдете:

„Господ ще ни бла-
гославя, ако вършим 
свещената работа, 
свързана с обредите 
в храмовете. Благо-
словиите там няма 
да се ограничават 
само до службата 
ни в храма. Ще 
бъдем благославяни 
във всичките ни 
дела. Ще заслужим 
Господ да се интере-
сува от делата ни 
– както от духов-
ните, така и от 
материалните“.

BOYD K. PACKER, The 
Holy Temple (1980), 182
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ДА ВЪРШИМ ТОВА, КОЕТО Е НАЙ- ВАЖНО

Ако не можете да гледате видеото, прочетете следния сценарий.

РАЗКАЗВАЧ: В една тъмна декем-
врийска нощ един самолет катастро-
фира във Флорида. Над 100 души 
загинаха. Беше само на 32 км от 
мястото за кацане.
ПРЕЗИДЕНТ ДИТЕР Ф. УХТДОРФ: 
След катастрофата, инспекторите се 
опитали да определят причината. 
Колесникът се бил спуснал както 
трябва. Самолетът бил в съвършена 
техническа изправност. Всичко рабо-
тело нормално – освен едно нещо: 
една изгоряла електрическа крушка. 
Тази малка крушка – струваща около 
20 цента – предизвикала поредица 
от събития, които в крайна сметка 

довели до трагичната смърт на над 
100 души.
Разбира се, неработещата крушка 
не предизвикала катастрофата, тя 
станала, защото екипажът фокусирал 
вниманието си върху нещо, което 
изглеждало важно в този момент 
– докато изгубили от поглед най- 
важното нещо.
Склонността да се съсредоточаваме 
върху незначителното за сметка 
на значимото се случва не само 
на пилотите, но на всички. Всички 
ние сме изложени на опасност. … 
Дали мислите ви са съсредоточени 
върху онези краткотрайни мимо-
летни неща, които са важни само 
за момента или върху нещата с 
най- голямо значение?
(„Голяма работа вършим и не мо-
жем да слезем“, Лиахона, май 2009 
г., с. 59, 60)

Върнете се на с. 30.

Дайте обещание да извършите следните дейности през 
седмицата. Отбележете в съответната кутийка, след като 
изпълните всяко обещание:
□ Ако имате храмова препоръка, изберете дата, на която да 

посетите храма.
□ Ако нямате храмова препоръка, срещнете се с вашия 

епископ или президент на клон да обсъдите как може да 
се подготвите да получите вашите храмови обреди.

□ Споделете с близките или приятелите си какво научихте 
за храмовите обреди.

Отидете на с. 32 и прегледайте следващите си стъпки.

Обещайте: „Добре би било да 
изучаваме 109- и 
раздел от Учение и 
завети и да след-
ваме наставлени-
ето на президент 
(Хауърд У.) Хънтър 
да „утвърдим храма 
Господен като 
основен символ на 
нашето членство“.

КУЕНТИН Л. КУК, 
„Вижте себе си в 
храма“, Лиахона, май 
2016 г., с. 99; цитиращ 
Учения на президен-
тите на Църквата: 
Хауърд У. Хънтър, 
2015 г., с. 189
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„И сега, мои възлюбе-
ни братя, след като 
бъдете в тази… 
пътека, аз бих попи-
тал дали всичко е 
сторено? Ето, аз ви 
казвам: Не! Защото 
вие не сте отишли 
толкова далеч иначе, 
освен чрез словото 
на Христа, с непо-
клатима вяра в Него, 
уповаващи се изцяло 
на заслугите на 
Този, Който е могъщ 
да спасява. … Вие 
трябва да бързате 
напред с увереност 
в Христа“.

2 НЕФИ 31:19–20

ПРОДЪЛЖЕТЕ ПО ВАШИЯ ПЪТ КЪМ 
РАЗЧИТАНЕ НА СОБСТВЕНИТЕ СИЛИ

Поздравления! През изминалите 12 седмици създадохте но-
ви навици и започнахте да разчитате в по-голяма степен на 
собствените си сили. Господ желае да продължите да над-
граждате тези умения и да развивате нови. Като се молим и 
вслушваме, Светият Дух може да ни помага да знаем какви 
аспекти от живота си трябва да подобряваме.

Какво можем да правим, за да продължаваме по нашия път 
към разчитане на собствените сили? Как можем да продъл-
жаваме да си помагаме едни на други?

Дайте обещание да извършите следните дейности през 
следващите 12 седмици. Отбележете в съответната кутийка, 
след като изпълните всяко обещание:
□ Преговаряйте и продължавайте да спазвате всички 12 

принципа и навика на разчитане на собствените сили.
□ Споделете с другите какво сте научили за това да разчи-

таме на собствените сили. Продължавайте да помагате на 
членовете на групата си или предложете да помагате в 
нова група за разчитане на собствените сили.

□ Надграждайте уменията си, като участвате в друга група 
за разчитане на собствените сили.

□ Изучете записаните по- долу принципи от ученията за 
разчитането на собствените сили.

ПРИНЦИПИ ОТ УЧЕНИЯТА ЗА РАЗЧИТАНЕТО НА СОБСТВЕНИТЕ СИЛИ

РАЗЧИТАНЕТО НА 
СОБСТВЕНИТЕ СИЛИ 
Е ЗАПОВЕД.

ЦЕЛТА НА ГОСПОД 
Е ДА СЕ ГРИЖИ ЗА 
СВЕТИИТЕ СИ И ТОЙ 
ИМА СИЛАТА ДА ГО 
ПРАВИ.

МАТЕРИАЛНИТЕ И 
ДУХОВНИТЕ НЕЩА 
СА ЕДНО.

Учение и завети 78:13–14, 
Моисей 2:27–28

Учение и завети 104:15, 
Йоан 10:10, Матей 28:18, 
Колосяните 2:6–10

Учение и завети 29:34, 
Алма 34:20–25

Прочетете:

Обсъдете:

Обещайте:

„Господ се интересу-
ва от нас до такава 
степен, че не само 
ни насочва за извър-
шваната от нас 
служба, но и ни дава 
възможността да 
развиваме умения да 
разчитаме на соб-
ствените си сили. 
Неговите принципи 
са постоянни и 
непроменливи“.

MARVIN J. ASHTON, 
“Give with Wisdom 
That They May 
Receive with Dignity,” 
Ensign, Nov. 1981, 91
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УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕН КУРС

Аз,  , участвах в група за разчитане на  
собствените сили, осигурена от Църквата на Исус Христос на светиите от 
последните дни и изпълних изискванията, необходими за завършване, 
както следва:

Посетих поне 10 от 12 урока.

Приложих на практика всички 12 принципа и ги преподадох на семей-
ството ми.

Изпълних дейност за служба.

Упражнявах и изградих основа от умения, принципи и навици за 
 разчитане на собствените сили. Ще продължа да ги използвам през 
 целия си живот.

Име на участника Подпис на участника Дата 

Потвърждавам, че този участник е изпълнил гореспоменатите изисквания.

Име на помощника Подпис на помощника Дата 

Бележка: Сертификатът от LDS Business College може да бъде издаден на 
по- късна дата от комисията по разчитане на собствените сили в кола 
или окръга.

ЩЕ ПРОДЪЛЖИТЕ ЛИ ВАШИЯ 
ПЪТ КЪМ РАЗЧИТАНЕТО НА 

СОБСТВЕНИТЕ СИ СИЛИ?

„Прочее, какви човеци трябва да бъдете вие? 
Истина ви казвам, тъкмо какъвто съм Аз“.
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