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Инструкции за помощника, свързани с посланията винаги ще се появя-
ват в лилавите полета. За допълнителна помощ как да протича едно послание, 
вж. страница 13.

КАК ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ТАЗИ БРОШУРА

Тази брошура има за цел да бъде използвана във формат за посла-
ния. Може обаче да се използва и в други групови или индивидуални 
обстоятелства, включително:
○ Уроци в петата неделя.
○ Събрания на кворума или Обществото за взаимопомощ.
○ У дома.
○ Други подходящи обстоятелства.

КОГАТО ВИДИТЕ ТЕЗИ УКАЗАНИЯ, ПРАВЕТЕ СЛЕДНОТО

ПРОЧЕТЕТЕ ГЛЕДАЙТЕ ОБСЪДЕТЕ ПОМИСЛЕТЕ ДЕЙНОСТ

Един човек чете 
на глас за цялата 
група.

Цялата група 
гледа видеото.

При малка група 
(2–8 души), 
споделяйте 
мислите си 
за около 2–4 
минути.

Всеки поотделно 
размишлява 
и записва 
мислите си в 
продължение на 
2–3 минути.

Работете 
индивидуално 
или заедно при 
малка група 
(2–8 души) с 
регламентирано 
време.

Посланието Моят път не трябва да продължава повече от 90 минути.
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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 предоста-
вя материални благословии и ще отвори пътя към разчитане на 
собствените сили, което е способността сами да си осигуряваме 
необходимото за живот за нас и за близките ни.
Тази книжка е подготвена, за да помага на членовете на Църквата да 
се учат и да прилагат на практика принципите на вяра, образование, 
усърдна работа и упование в Господ. Приемането и прилагането на 
тези принципи ще увеличава способността ви да получавате обеща-
ните от Господ материални благословии.
Каним ви усърдно да изучавате и прилагате тези принципи и да ги 
преподавате на близките си. Като правите това, животът ви ще бъде 
благославян. Ще се учите как да действате по своя път към по- пълно 
разчитане на собствените си сили. Ще бъдете благославяни с пове-
че надежда, 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 готов да ви предло-
жи духовните и материалните благословии от това да разчитате на 
собствените си сили.

С уважение,

Първото президентство
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МОЯТ ПЪТ КЪМ РАЗЧИТАНЕТО НА СОБСТВЕНИТЕ 
СИЛИ

ПЪРВОНАЧАЛНИ СТЪПКИ

 1. Започнете с молитва (и изпейте химн, ако желаете).

 2. Член на президентството на кол може да направи от 3 до 5 
минутно въведение и да сподели свидетелство.

 3. Член на комитета за разчитане на собствените сили кани 
цялата група да отвори своите брошури на страница 2 и 
да внимава, докато членът на комитета прочита трите 
абзаца по- долу.

Помощник: 

Добре дошли на посланието за разчитане на собствените сили Моят 
път. Целта на това събрание е да ви помогне да разберете защо и 
как можете да разчитате повече на себе си. Вместо един говорител 
да преподава на групата, ще обсъждаме принципите в малки групи, 
ще четем заедно, размишляваме и записваме нашите мисли.

Най- важната част от това преживяване ще бъдат получените чрез 
Духа подтици, с които Господ ви показва какво може да правите, за 
да ставате по- подобни на Него. Насърчаваме ви да записвате тези 
получени впечатления и след това да действате според тях.

В края на събранието ще бъдете поканени да изберете група за 
разчитане на собствените сили, която може да ви помогне за пости-
гане на едно от следните неща:
○ Да си намерите работа или да се развиете в настоящата ви такава
○ По- добре да управлявате личните и семейните си финанси
○ Да изберете образователен план и да имате успех в поетия път 

към образование
○ Да разширите малкия си бизнес
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Но засега, нека се опознаем малко повече.

Помолете участниците на всяка маса накратко да се представят 
пред останалите от масата. Всяко представяне не трябва да е 
по- дълго от 30 до 40 секунди.

Помощник: 

КАКВО Е РАЗЧИТАНЕТО НА СОБСТВЕНИ СИЛИ?

Целта на инициативата за разчитане на собствените сили е да помог-
не на хората да се научат да разчитат на собствените си сили. Разчита-
нето на собствените сили е повече от добра работа, съхранение на 
храна и пари в банката. Разчитането на собствените сили е „ способ-
ността, решимостта и усилията да се осигуряват духовните и 
материални нужди в живота за себе си и за семейството. Като 
разчитат на себе си, членовете са също така в състояние по- добре да 
служат и да се грижат за околните“, като работата е управляващ 
принцип в живота им (Handbook 2: Administering the Church [2010], 6.1.1).

Какви са характерните черти на човек, разчитащ на собствените 
си сили? Биха ли очаквали разчитащите на собствените си сили 
хора помощ от правителството или Църквата, ако вместо това 
могат да работят, за да покриват нуждите си?

Обсъдете:

РАЗЧИТАНЕТО НА СОБСТВЕНИТЕ СИЛИ Е ОТ СЪЩЕСТВЕНО ЗНАЧЕНИЕ 
ЗА СПАСЕНИЕТО

Президент Томас С. Монсън учи: „Нека разчитаме на собствените си 
сили и бъдем независими. Спасението не може да бъде получено 
съгласно никой друг принцип“ (“Guiding Principles of Personal and Family 
Welfare,” Ensign, Sept. 1986, 3; quoting Marion G. Romney, in Conference 
Report, Oct. 1976, 167).

Как ставате по- подобни на Небесния Отец, когато разчитате 
повече на собствените си сили?

Обсъдете:

Прочетете:

Прочетете:
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ДУХОВНОТО И МАТЕРИАЛНОТО СА ВЗАИМНО СВЪРЗАНИ

ГРУПОВИ ДЕЙНОСТИ (3–4 минути)

Обсъдете в групата някои материални и духовни нужди в живота. Избройте няколко 
по- долу.

МАТЕРИАЛНИ НУЖДИ В ЖИВОТА ДУХОВНИ НУЖДИ В ЖИВОТА

Президент Дитер Ф. Ухтдорф учи: „Като двете страни на една монета 
материалното и духовното са неразделими“ („Да се грижим по Господ-
ния начин“, Лиахона, ноем. 2011 г., с. 53). В Писанията, Господ заявява: 
„Всички неща за Мен са духовни и по никое време не съм ви давал 
закон, който е бил (материален)“ (У. и З. 29:34).

Как това да си намериш работа и да си изкарваш прехраната има 
едновременно материален и духовен смисъл?

Обсъдете:

Прочетете:
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ДОКОЛКО МОЖЕШ ДА РАЗЧИТАШ НА СОБСТВЕНИТЕ СИ СИЛИ В 
 МАТЕРИАЛЕН И ДУХОВЕН СМИСЪЛ?

ИНДИВИДУАЛНИ ДЕЙНОСТИ (5 минути)

Разчитането на собствените сили изисква способност, решимост и усилия. 
Самостоятелно маркирайте всяко поле, което ви описва по най- добър начин. 
Бъдете честни със себе си. Ако ви е неудобно да маркирате публично, скрийте 
отговорите си.

Никога Рядко Понякога Често Винаги

Имам уменията да се грижа за моите нужди.

Имам съставен бюджет и го следвам.

Спестявам пари.

Нямам дългове (освен за образование или 
за дома).
Животът ми е съсредоточен върху нещата, 
които са с най- голямо значение.

Моля се и изучавам Писанията ежедневно.

Получавам ежедневни подтици от Духа в 
своя живот.

Плащам десятък и дарения от пост.

Всяка седмица вземам от причастието.

Достоен съм за храмова препоръка.

Имам работа, чрез която покривам 
своите нужди.

Осигурявам нуждите си, без да завися от 
правителствените програми.

Плащам месечния си наем или ипотека.

Получавам адекватна медицинска помощ.

Децата ми имат достъп до образование.

Мога да помагам на другите, когато са в нужда.

Има ли други неща, които трябва да промените, за да може да 
разчитате на собствените си сили? Какъв би бил животът ви, 
като се стремите да изпълнявате по- добре горните точки?

Обмислете:
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КАК МОГА ДА РАЗЧИТАМ НА СОБСТВЕНИТЕ СИ СИЛИ В ПО- ГОЛЯМА 
СТЕПЕН?

1. Господ може да ви помага да разчитате на собствените си сили

„Ще обезпечавам светиите Си“, достъпно на srs .lds .org/ videos. (Видео-
то не е налично? Продължете да четете.)

ГРУПОВИ ДЕЙНОСТИ (5 минути)

По- долу е писмото, споделено от президент Дитер Ф. Ухтдорф във видеото.

Като група:

 1. Редувайте се да четете всеки абзац.

 2. За всеки абзац, направете следното:

○ Подчертайте конкретните благословии, обещани от Първо-
то  президентство.

○ Отбележете какво трябва да правите, за да получавате тези 
 благословии.

○ Накратко обсъдете какво научавате.

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 благосло-
вии и ще отвори пътя към разчитане на собствените сили, което е способност-
та сами да си осигуряваме необходимото за живот за нас и за близките ни.

Тази книжка е подготвена, за да помага на членовете на Църквата да се учат и 
да прилагат на практика принципите на вяра, образование, усърдна работа и 
упование в Господ. Приемането и прилагането на тези принципи ще увеличава 
способността ви да получавате обещаните от Господ материални благословии.

Каним ви усърдно да изучавате и прилагате тези принципи и да ги преподава-
те на близките си. Като правите това, животът ви ще бъде благославян. Ще 
се учите как да действате по своя път към по- пълно разчитане на собствени-
те си сили. Ще бъдете благославяни с повече надежда, 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 готов да ви предложи духовните и материални-
те благословии от това да разчитате на собствените си сили.

С уважение,

Първото президентство

Гледайте:
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Какво мога да направя лично аз, за да получавам „повече 
надежда, мир и по- голям напредък“, обещани от Първото 
президентство?

Обмислете:

  

  

  

  

  

 

2. Писанията могат да ви помогнат да разчитате на собствените 
си сили

Господ ни помага по много начини, когато упражняваме вяра в Него. 
Едно от средствата, които Той ни е дал са Писанията. Пророкът Нефи 
учи: „Угощавайте се със словата на Христа; защото ето, словата на 
Христа ще ви кажат всичко това, която трябва да правите“ (2 Нефи 
32:3).

Кога Писанията са дали лични напътствия в живота ви?Обсъдете:

Прочетете:
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ГРУПОВИ ДЕЙНОСТИ (5–7 минути)

Книгата на Мормон е дадена като средство за ежедневно ползване. Ако оприлича-
ваме стиховете от Книгата на Мормон на нашия живот, ще получаваме всички 
необходими напътствия. Като група, прочетете и обсъдете всяко от по- долните 
изявления от пророци и апостоли. Подчертайте благословиите, обещани за изуча-
ване и прилагане на Писанията.

Хенри Б. Айринг: „Да се обърнеш към Писанията, за да научиш какво да 

правиш, дава солидни резултати. … В Писанията намираме отговори. Господ 

сякаш очаква всичките ни проблеми и нужди и ни помага чрез Писанията, само 

ако търсим“ (“A Discussion on Scripture Study,” Ensign, July 2005, 24).

Бойд К. Пакър: „Няма сериозен проблем, от който да не можем да бъдем 

предпазени, ако познаваме откровенията“  (“Teach the Scriptures,” Teaching 

Seminary Preservice Readings Religion 370, 471, and 475 [2004], 75).

Ричард Г. Скот: „Книгата на Мормон съдържа отговори на проблемите, с 

които се сблъскваме в ежедневието“ (“The Power of the Book of Mormon in My 

Life,” Ensign, Oct. 1984, 10).

М. Ръсел Балард: „Книгата на Мормон, повече от всяка друга книга, които 

познавам, е най- големият източник, който имаме за отговори на реалните 

житейски проблеми“ (в “We Add Our Witness,” Ensign, Mar. 1989, 8).

Ръсел М. Нелсън: „Искате ли да се освободите от някакъв лош навик? Искате 

ли да подобрите отношенията със семейството си? Искате ли да увеличите 

духовния си капацитет? Четете Книгата на Мормон! Тя ще ви доближава до 

Господ и Неговото любящо влияние“ (“A Testimony of the Book of Mormon,” 

Ensign, Nov. 1999, 71).

Когато се стремя да разчитам в по- голяма степен на собствените 
си сили, какво да правя, за да получавам повече лични напът-
ствия от Писанията?

Обмислете:
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3. Присъединяването към група за разчитане на собствените 
сили може да ви помогне да започнете

Имате възможност да се присъедините към група за разчитане на 
собствените сили във вашия район или кол, което ще ви помогне да 
разчитате в по- голяма степен на собствените си сили. Групата за 
разчитане на собствените сили е група от хора, които се събират 
заедно, за да учат и прилагат на практика умения за работа, образова-
ние и управление на финанси.

Групите за разчитане на собствените сили обикновено се събират 
всяка седмица в продължение на два часа за тримесечен период. 
Събранията следват същия процес като това послание. Членовете 
на групата четат и обсъждат заедно, изпълняват дейности и размиш-
ляват индивидуално така, че Светият Дух да може да ги вдъхновява 
как да действат.

Групата за разчитане на собствените сили е нещо различно от 
повечето църковни занятия. Няма учител! Вместо това, групата 
работи подобно на съвет, със Светия Дух като учител. Членовете на 
групата събеседват заедно, научават нови умения, разрешават 
проблеми, обещават да вършат определени неща през седмицата и 
споделят напредъка си.

Членовете на групата също развиват приятелските взаимоотноше-
ния помежду си и чувстват Божията любов при съвместната си 
работа. Присъединяването към група не е от полза само за вас, но 
може да бъде от голяма помощ на другите по пътя им за разчитане 
на собствените сили!

„The Power of the Group“, намиращо се на srs .lds .org/ videos. (Видеото не 
е налично? Продължете да четете.)

Ако има възможност, поканете някой, който е участвал в група 
за разчитане на собствените сили, да сподели накратко (до три 
минути) своя опит.

Помощник: 

Към коя група за разчитане на собствените сили да се 
присъедините?

„Choosing a Self- Reliance Group“, намиращо се на srs .lds .org/ videos. 
(Видеото не е налично? Прочетете описанията на групите на с. 11.)

Прочетете:

Гледайте:

Гледайте:
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ИНДИВИДУАЛНИ ДЕЙНОСТИ (3–4 минути)

Самостоятелно прочетете твърденията по- долу и отбележете твърденията, които 
важат за вас. Описание на всяка група има на с. 11.)

Да си наме-
ря по- добра 
работа

Лични 
финанси

Образование 
за по- добра 
работа

Започване и 
развитие на 
моя бизнес

 1. Нуждая се спешно от пари. ✓
 2. Безработен съм. ✓
 3. Нуждая се от по- добра работа. ✓
 4. Искам да спестявам пари. ✓
 5. Искам да се освободя от дълговете. ✓
 6. Искам да бъда финансово подготвен 

за бъдещето. ✓
 7. Имам нужда от образование или 

обучение, за да получа по- добра 
работа или да започна нова кариера.

✓
 8. Имам нужда от помощ при избора на 

моя образователен път. ✓
 9. Искам да успея в училище. ✓
 10. Искам да науча повече относно 

възможностите за образование на 
Църквата, такива като Pathway  
(вж. с. 12).

✓
 11. Имам действащ бизнес. ✓
 12. Имам средства за започване на 

бизнес. ✓
 13. Мога да се издържам, докато започ-

вам бизнес. ✓
 14. Искам да увеличавам вярата си в 

Исус Христос. ✓ ✓ ✓ ✓
Промените в живота ни изискват вяра и усилия. За да постигнете 
напредък, трябва да се ангажирате да правите следното:

○ Посещавайте всяка седмица (обикновено по 2 часа седмич-
но в продължение на 3 месеца).

○ Изпълнявайте поетите обещания през седмицата.
○ Насърчавайте другите в групата да постигат успех.
○ Извършвайте около 4 до 10 часа работа ежеседмично извън 

събранията на групата.

Прочетете:
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Коя група е най- подходяща за моята ситуация? Желая ли да 
поема тези ангажименти, за мога да разчитам повече на соб-
ствените си сили?

Обмислете:

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ГРУПИТЕ

Във всяка от четирите групи за разчитане на собствените сили, 
членовете изучават и прилагат принципите от книжката Моята 
основа за разчитане на собствените сили. Това се прави в началото 
на всяко събрание на групата, тъй като изучаването на тези основни 
принципи и умения помага на членовете на групата да напредват 
материално и духовно, независимо от избрания път. Членовете на 
групата ще развиват по- голяма вяра в силата на Исус Христос да ги 
обезпечава. Те също ще практикуват житейски умения, включително 
управление на времето, комуникации и разрешаване на проблеми.

Моето търсене на работа

За хората, търсещи работа или по- добра работа. Членовете на 
групата ще се обучават да откриват възможности, да работят в 
компютърната мрежа, да се представят професионално и да се 
подготвят за интервюта за работа. Те също ще си поставят цели за 
контакти и интервюта.

Лични финанси

За хората, които искат да управляват по- добре финансите си. Члено-
вете на групата ще се учат как да се освобождават от дългове, да се 
предпазват от финансови затруднения и да инвестират в бъдещето. 
Те ще създават финансов план и ще спазват бюджет. Съпрузите се 
насърчават да посещават заедно.

Образование за по- добра работа

За нуждаещите се от допълнително образование или обучение хора, 
с цел получаване на работа. Членовете на групата ще изследват, 
създават и представят планове за кариера и образование. Те също 
ще отделят време всяка седмица за практикуване на умения, които 
ще им помогнат да изучават по- ефективно.

Започване и развитие на моя бизнес

За хората, които вече имат бизнес или средства да започнат такъв. 
Членовете на групата изучават качествата и уменията на успешните 
собственици на малки фирми. Те се упражняват в счетоводство, 
маркетинг и мениджмънт на оборота. Те ще разговарят със 
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собственици на бизнес, с клиенти и доставчици и ще разработват 
планове за развитие на бизнеса си.

ИЗБЕРЕТЕ СИ ГРУПА

Член на комитета по разчитане на собствените сили ще ви помага да 
се организирате в групи за разчитане на собствените сили. След като 
изберете групата си, запишете следната информация:

СЪБРАНИЯ НА МОЯТА ГРУПА ЗА РАЗЧИТАНЕ НА 
СОБСТВЕНИТЕ СИЛИ

Ден:

Време:

Местоположение:

Име на помощника:

Телефонен номер:

Председателстващият ръководител може да пожелае да споде-
ли кратко свидетелство.

Завършете с молитва.

Помощник: 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ОСЦ

Образователната Система на Църквата (ОСЦ) предлага изгодни образователни възможнос-
ти, които могат да доведат до намиране на по- добра работа. Тук се включват:

○ Онлайн микро курсове и обучение от Бизнес колежа на светиите от последните дни, 
които ви помагат да се квалифицирате за определена работа, да напреднете в настояща-
та си такава или да получите сертификат. Курсовете варират от 15 минутни до 12 седмич-
ни и могат да доведат до гарантирано интервю за работа.

○ Pathway е едногодишна програма, която ви помага да се подготвите да следвате или да 
се върнете към прекъснато образование. Учениците участват в курсове онлайн и в 
местни събрания. След завършване на курса, учениците могат да работят за сертификат 
или степен в местните училища, УБЙ- Айдахо или Бизнес колежа на светиите от последни-
те дни. Програмата Pathway изисква средно ниво на английски език.

За да разберете какво има на разположение във вашата област, посетете  
churcheducation .lds .org.
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КАК ДА ПРОВЕЖДАМЕ ДУХОВНО ПОСЛАНИЕ МОЯТ ПЪТ

Указания за Комитета за разчитане на собствените сили в кол
○ Прегледайте и попълнете самостоятелно тази брошура.
○ Поръчайте достатъчно книжки Моят път към разчитането на 

собствените сили за участниците (store .lds .org).
○ Набавете достатъчно химикали или моливи за участниците.
○ Сложете достатъчно кръгли маси в залата за културни 

мероприятия.
○ Възложете на членове на комитета за разчитане на собствени-

те сили да стоят на всяка врата, за да поздравяват хората, които 
идват и да се присъединяват към участниците на масите.

○ Поканете някой, който е участвал в предишна група, да споде-
ли своя опит от посланията, ако е възможно (вж. с. 9).

○ Посетете srs .lds .org/ report, за да изтеглите формуляра Отчет за 
посланието, който да бъде завършен по време на посланието.

○ Назначете член на комитета на всяка маса, който да насърчава 
участието в групата и да поддържа реда.

○ Напомнете на участниците да изключат звука на телефоните си.
○ Не забравяйте да започнете посланието с песен, молитва и 

кратко приветствие (3–5 минути) от свещенически ръководител 
или член на комитета за разчитане на собствените сили в кол.

○ Следвайте материала, както е записан в брошурата.
○ Помолете всеки помощник да запише името и телефонния 

номер на всеки човек, присъединил се към неговата или 
нейната група. На първото събрание на групата, всеки 
 помощник ще попълни по- подробен регистрационен форму-
ляр за групата.

○ Ако колът обхваща голяма географска област, комитетът на 
кол би могъл да раздели групи според адресите на членовете 
на групата.

○ Посетете srs .lds .org/ report, за да въведете информацията от 
формуляра Отчет за посланието.

Преди 
посланието:

По време на 
посланието:

След 
посланието:




