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Въведение

Първото президентство и Кворумът на дванадесетте апостоли 
утвърдиха поредицата помагала Учения на президентите на 
Църквата, които да ви помагат да задълбочавате разбирането 
си за възстановеното Евангелие на Исус Христос и да се добли-
жавате до вашия Небесен Отец. При прибавянето на томове 
към тази поредица от страна на Църквата, вие ще съберете 
домашна колекция от книги с учения за Евангелието. Тези книги 
са предназначени за лично изучаване и да служат като източник 
за преподаване. Те могат също да ви помагат да подготвяте 
уроци за семейна домашна вечер, други уроци или речи и да 
отговаряте на въпроси за учението на Църквата.

Тази книга включва ученията на президент Гордън Б. Хинкли, 
който служи като президент на Църквата на Исус Христос на све-
тиите от последните дни от 12 март 1995 г. до 27 януари 2008 г.

Лично изучаване

Докато изучавате ученията на президент Гордън Б. Хинкли, 
с молитва търсете вдъхновението на Светия Дух. Въпросите в 
края на всяка глава ще ви помагат да обмисляте, разбирате и 
прилагате ученията на президент Хинкли в живота си. Следните 
идеи могат също да ви помагат:

• Докато изучавате, записвайте мислите и чувствата, които по-
лучавате от Светия Дух.

• Подчертавайте откъсите, които искате да запомните. Може да 
научите наизуст тези откъси или да ги отбележите в Писанията 
си до свързани с тях стихове.

• Прочитайте глава или откъс повече от веднъж, за по- 
задълбочено разбиране.
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• Задавайте си въпроси като: „По какъв начин ученията на 
президент Хинкли увеличават моето разбиране на евангел-
ските принципи?“ или „Какво иска Господ аз да науча от тези 
учения?“ „Какво Той желае да направя?“

• Запитайте се по какъв начин ученията в тази книга могат да 
ви помагат при лични трудности и въпроси.

• Споделяйте наученото с ваши близки и с приятели.

Преподаване от тази книга

Следните напътствия ще ви помагат да преподавате от тази 
книга, както у дома, така и в Църквата.

Подгответе се да преподавате

Докато се подготвяте да преподавате, търсете напътствието 
на Светия Дух. Изучете главата, за да разберете и обхванете 
ученията на президент Хинкли, след което с молитва изберете 
ученията, които чувствате за най- полезни.

Бихте могли да насърчите хората, на които преподавате, 
самостоятелно да изучат главата и да обърнат специално вни-
мание на раздела „Предложения за изучаване и преподаване“ 
в края на главата.

насърчете обсъждане на ученията 
на президент Хинкли

Докато преподавате от тази книга, канете другите да споделят 
своите мисли, да задават въпроси, да свидетелстват и да се учат 
един друг. Когато участват активно, те ще бъдат по- подготвени 
да се учат и да получават лично откровение.

Позволявайте на плодотворните обсъждания да продължат, 
вместо да се опитвате да покриете всичките учения. Водете 
обсъжданията по начин, който помага на участниците да четат 
ученията на президент Хинкли и да откриват начини да прилагат 
тези учения в живота си.

Въпросите в края на всяка глава са ценен източник за насър-
чаване на обсъжданията. Можете също да разработите свои 
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собствени въпроси конкретно за хората, на които преподавате. 
Следват допълнителни идеи за насърчаване на обсъждането:

• Помолете участниците да споделят какво са разбрали при 
личното изучаване на главата.

• Възложете избрани въпроси в края на главата на отделни 
участници или малки групи. Помолете ги да търсят в главата 
учения, свързани с въпросите. После ги помолете да споделят 
своите мисли и прозрения.

• Прочетете заедно някои от ученията на президент Хинкли в 
главата. Помолете участниците да споделят примери от Писа-
нията и лични преживявания, които са свързани с тези учения.

• Помолете участниците да изберат един раздел от главата и 
да я прочетат наум. Поканете ги да се съберат на групи от 
по двама или трима души, избрали една и съща част, и да 
обсъдят какво са научили.

насърчавайте приложението и споделянето

Ученията на президент Хинкли ще бъдат най- съдържателни, 
когато участниците ги прилагат в живота си и ги споделят с 
околните. Може да използвате една или повече от следните идеи:

• Попитайте участниците как могат да прилагат ученията на 
президент Хинкли в техните отговорности у дома, в Църквата 
и при други обстоятелства.

• Помолете учениците да споделят свое преживяване, когато 
са следвали напътствие на президент Хинкли.

• Насърчете участниците да споделят някои от ученията на 
президент Хинкли с роднини и приятели.

Завършете обсъждането

Обобщете накратко урока или помолете един или двама участ-
ници да направят това. Свидетелствайте за обсъдените учения 
и насърчете участниците да прилагат наученото. Може да по-
каните и другите да споделят техните свидетелства.
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Информация за източниците

Ученията в тази книга са преки цитати от речи, статии и ин-
тервюта на президент Гордън Б. Хинкли. Цитатите от публику-
вани източници са запазили пунктуацията, правописа, главните 
букви и разделянето на абзаци в оригиналните източници, освен 
ако не са били нужни редакционни или печатарски промени за 
по- добра четливост. Тъй като при цитирането се е целяло при-
държането към оригиналните източници, може да забележите 
дребни стилистични вариации в текста. Например, в английския 
оригинал, местоименията, отнасящи се до Божество са с малки 
букви в някои цитати и с главни в други.

Президент Хинкли използва термини като мъже, мъж и чо-
вечество за всички хора, мъже и жени. Също така той често 
използва местоименията той, негов и на него за двата рода. Тази 
езикова употреба е нещо нормално за неговото време.
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Кратко историческо 
изложение

Следната хронология представя кратък преглед на основните 
събития в живота на президент Гордън Б. Хинкли.

23 юни 1910 г. Роден в семейството на Брайънт С. Хин-
кли и Ейда Битнър Хинкли в Солт Лейк 
Сити, Юта.

1922 г. Присъства на свещеническо събрание 
на кола с баща си и придобива свиде-
телство за пророческото призование на 
Джозеф Смит.

1932 г. Дипломира се от Университета на Юта, 
след като изучава английска литература, 
журналистика и древни езици.

1933 г. до 1935 г. Служи пълновременна мисия в Европей-
ска мисия, като прекарва цялото време в 
Англия.

1935 г. до 1943 г. Работи като изпълнителен секретар на 
Църковната комисия за радио, публика-
ции и мисионерска литература.

1937 г. Призован в Общия съвет на Неделното 
училище.

29 април 1937 г. Сключва брак с Марджъри Пей в храма 
Солт Лейк.

1943 г. до 1945 г. Работи като помощник директор за же-
лезницата Денвър – Рио Гранде в Солт 
Лейк Сити, Юта, и Денвър, Колорадо.

1945 г. до 1958 г. Връща се на работа в Църквата; през 
1951 г. започва да ръководи дейността на 
ново сформирания Мисионерски отдел.
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1953 г. до 1955 г. Под ръководството на президент Дей-
вид О. Маккей, препоръчва и ръководи 
продукцията на храмовото надаряване за 
филм на няколко езика.

28 октомври 1956 г. Призован е да служи като президент на 
кол Ийст Мил Крийк.

6 април 1958 г. Подкрепен за асистент на Дванадесетте.
5 октомври 1961 г. Ръкоположен за апостол и отделен като 

член на Кворума на дванадесетте от пре-
зидент Дейвид О. Маккей.

23 юли 1981 г. Призован да служи като съветник в Пър-
вото президентство, за да помага на пре-
зидент Спенсър У. Кимбъл и президент 
Марион Г. Ромни и Н. Елдън Танър.

2 декември 1982 г. Призован да служи като втори съветник 
на президент Кимбъл.

10 ноември 1985 г. Призован да служи като първи съветник 
на президент Езра Тафт Бенсън.

5 юни 1994 г. Призован да служи като първи съветник 
на президент Хауърд У. Хънтър.

3 март 1995 г. Става старши апостол след смъртта на 
президент Хънтър.

12 март 1995 г. Отделен е като президент на Църквата 
на Исус Христос на светиите от послед-
ните дни.

23 септември 1995 г. Издава „Семейството: прокламация към 
света“ по време на общо събрание на 
Обществото за взаимопомощ.

Февруари 1996 г. Броят на членовете на Църквата извън 
САЩ надхвърля броя на членовете на 
Църквата в САЩ.

7 април 1996 г. Участва в американската телевизионна 
програма 60 Minutes.

26 май 1996 г. Освещава храма Хонконг Китай, първи-
ят от 77- те храма, осветени по време на 
неговото президентство, като 63 от тях 
освещава лично.
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5 април 1997 г. Организира три нови кворума на 
Седемдесетте.

4 октомври 1997 г. Обявява планове за изграждането на по- 
малки храмове по света.

1 януари 2000 г. Със своите колеги апостоли в Първото 
президентство и Кворума на дванадесет-
те публикува „Живият Христос: свидетел-
ството на апостолите“.

1 октомври 2000 г. Освещава храма Бостън Масачузетс, 100- 
ния действащ храм.

8 октомври 2000 г. Освещава Центъра за конференции.
31 март 2001 г. Обявява създаването на Кредитния фонд 

за образование.
8 февруари 2002 г. Приветства посетители от целия свят в 

Солт Лейк Сити за Зимните олимпийски 
игри.

27 юни 2002 г. Освещава храма Наву Илинойс 158 го-
дини след мъченичеството на Джозеф и 
Хайръм Смит.

11 януари 2003 г. Председателства над първото излъчване 
за обучение на ръководители по света.

8 февруари 2003 г. Говори на един милион деца от Недел-
ното училище за деца чрез сателитно 
излъчване, за да отбележи 125- тата го-
дишнина от основаването на Неделното 
училище за деца.

6 април 2004 г. Скърби за смъртта на съпругата си 
Марджъри.

23 юни 2004 г. Награден с Президентския медал на сво-
бодата, най- високото отличие за цивилни 
граждани в САЩ.

26 юни 2007 г. Обявява, че членството на Църквата 
надхвърля 13 милиона и че вече служи 
милионният мисионер от организира-
нето ѝ.

27 януари 2008 г. Почива в дома си в Солт Лейк Сити, щата 
Юта.
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Животът и служението 
на Гордън Б. Хинкли

На 16 февруари 1998 г. около 6 700 светии се събират на пло-
щад „Независимост“ в Акра, Гана. Те идват, за да приветстват 
своя пророк, президент Гордън Б. Хинкли 1. Той застава пред тях 
с усмивка на лице и обявява дългоочакваната новина, че скоро 
в родината им ще бъде построен храм. Старейшина Джефри Р. 
Холанд от Кворума на дванадесетте апостоли казва, че когато 
президент Хинкли прави това съобщение, хората „станаха на 
крака, викаха от радост и танцуваха, прегръщаха се и плакаха“ 2. 
Години по- късно, след като храмът вече е построен и осветен, 
една присъствала на това събиране жена си спомня чувствата 
на радост и споделя как храмът я е благословил: 

„Все още живо си спомням как пророкът Гордън Б. Хинкли 
посети Гана и обяви, че ще се построи храм в нашата родина. 
Вълнението на лицето на всеки, щастието, радостните викове 
са все още живи в ума ми. …

Днес, защото има храм в нашата земя, аз съм омъжена и запе-
чатана за моя съпруг за времето и цялата вечност. Благословията 
да живея с моето семейство отвъд този живот ми дава голяма 
надежда, когато се стремя да върша всичко възможно, за да мога 
да бъда заедно с моето семейство завинаги“ 3.

По целия свят, президент Хинкли помага на хората да открият 
тази „голяма надежда“ в стремежа си да живеят според Еванге-
лието на Исус Христос. Както показват събитията в Гана, той 
често служи на хиляди членове едновременно. Но също така 
достига хората един по един. Старейшина Адней И. Комацу от 
Седемдесетте споделя своите чувства като президент на мисия, 
когато президент Хинкли го посещава:

„За тези три години той нито един път не отправи критика, 
въпреки всички мои слабости. … И това ме стимулираше още 
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повече. … Всеки път, когато слизаше от самолета, той ме хващаше 
за ръка с енергия и голям ентусиазъм. „И така, президент Комацу, 
как вървят нещата? … Страхотно се справяте“. Така ме насърча-
ваше … и след това исках да дам 105 процента, не само 100“ 4.

Хората се чувстват насърчени от президент Хинкли не само 
заради неговите вдъхновяващи думи, но и от начина, по който 
живее. Президент Ръсел М. Нелсън от Кворума на Дванадесетте 
си спомня:

„Докато (президент и сестра Хинкли) пътуваха от сграда за съ-
брания до едно летище в Централна Америка, тяхното превозно 
средство стана жертва на инцидент. Сестра Нелсън и аз пътувах-
ме зад тях и видяхме как се случи това. Един камион, натоварен с 
недостатъчно добре вързани пръчки желязо ги доближи на едно 
кръстовище. За да се предпази от удар, шофьорът на камиона 
рязко спря и тези пръчки желязо като копия се забиха в колата на 
президент Хинкли. Бяха счупени стъкла, изкривени бяха врати и 
калници. Този инцидент можеше да има много сериозни после-
дици. Докато му помагаха да махне от себе си парченца стъкло, 
президент Хинкли каза: „Да благодарим на Господ за Неговите 
благословии, сега нека продължим с друга кола“ 5.

Това изказване, спонтанно изречено в критичен момент, показ-
ва как протича животът на президент Хинкли и служението му 
като ученик на Исус Христос. Той, както отбелязва старейшина 
Холанд, „е винаги изпълнен с вяра в Бог и в бъдещето“ 6.

Семейното наследство – основа от вяра и постоянство

Когато Гордън Битнър Хинкли е роден на 23 юни 1910 г., 
той е първо дете на майка си, но осем други братя и сестри го 
приветстват в семейството. Бащата на Гордън, Брайънт Стрин-
гъм Хинкли, се жени за Ейда Битнър Хинкли след смъртта на 
първата му съпруга, Кристин. Ейда и Брайънт имат още четири 
деца след Гордън и отглеждат голямото си семейство с обич – 
без да правят разлика между полубратя и полусестри. От ранна 
възраст Гордън се научава да цени семейството си.

Второто име и фамилията му напомнят за неговото благо-
родно наследство. В неговите предци има ранни преселници в 
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земята, която по- късно става Съединените американски щати. 
Някои от тях са били изгонени в тази земя през 17 в., заради сво-
ите християнски вярвания. Други, през 1620 г., са били пътници 
на кораба Мейфлауър, един от първите кораби, които транспор-
тират емигранти от Европа до Северна Америка. Над два века 
по- късно, дядото на Гордън по бащина линия, Айра Натаниъл 
Хинкли, е един от ранните пионери светии от последните дни. 
През 1843 г., наскоро осиротял 14 годишен младеж, Айра се 
присъединява към Църквата в Наву, Илинойс, след като чува 
проповедите на Джозеф и Хайръм Смит. Прабабата на Гордън, 
Анна Бар Мусер Битнър Стар, също е пионер. Нейният син, 
Бренемън Бар Битнър, дядото на Гордън по майчина линия, си 
спомня своето пътуване до долината Солт Лейк през 1849 г.: „(На 
възраст 11 години) карах впряг волове в жега и студ през пусти-
ните, реките и планините, докато пристигнахме в тази долина“ 7.

Брайънт Хинли често напомня на своите деца и внуци за 
тяхното наследство. Говорейки за опасното пътуване на кора-
ба Мейфлауър и дългата и студена зима, която преселниците 
изтърпяват при пристигането си, той веднъж казва: „Когато 
Мейфлауър е готов да отплава обратно през пролетта, само 49 
(от първоначалните 102) преселници са живи. И никой от тях 
не се връща (в Англия). Приятели, вие сте родени с този дух – 
духът никога да не се връщате назад“ 8. Когато Гордън остава 
верен на този принцип, той получава възможности да служи и 
свидетелства, които преди това не си е представял.

Детство – обучение в оптимизъм, усърдие и вярност

Като дете, Гордън Хинкли не е енергичният и здрав човек, 
когото хората познават през по- късните му години. Той е „кльо-
щаво и крехко“ момче, предразположено към заболявания 9. 
Когато двегодишният Гордън „тежко се разболява от коклюш 
… докторът казва на Ейда, че единственото спасение е чистият 
планински въздух. В резултат Брайънт купува ферма от пет акра 
… и построява малка къща на нея“ 10. Фермата, разположена в 
район на долината Солт Лейк, наречен Ийст Мил Крийк, е бла-
гословия за цялото семейство, като осигурява на децата място 
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за скитане и игри, където също могат да научат ценни уроци 
при своята работа заедно.

Ейда и Брайънт Хинкли са оптимистично настроени и усърдни 
родители, които създават за децата си възможности да израстват 
и успяват. Те провеждат семейни домашни вечери веднага след 
представянето на програмата през 1915 г. Те разказват истории 
преди лягане, често от Писанията. Една от стаите в дома си пре-
връщат в библиотека, където децата могат четат добри книги. 
Те вдъхновяват дисциплина в децата си, като ги насърчават и 
очакват най- доброто от тях.

През детството на Гордън, неговата вяра нараства чрез посто-
янното влияние на неговите родители. След това един ден едно 
негово преживяване му помага да положи основата на своето 
свидетелство за Пророка Джозеф Смит:

„Когато бях момче на 12 години, баща ми ме заведе на съ-
брание на свещеничеството на кола, в който живеехме. Седнах 
на последния ред, докато той, като президент на кола, седна 
на трибуната. При откриването на това събрание, първото по 
рода си, на което някога съм присъствал, се изправиха триста- 
четиристотин мъже. Те бяха с различен социален статус и с 
много професии, но всеки имаше в сърцето си едно и също 
убеждение, поради което заедно пееха следните велики слова:

Славим пророка, той с Бога говори,
с прозрение Господ го надари.
Всички народи днес го възхваляват
праведната църква възстанови.

Нещо се случи вътре в мен, докато слушах тези изпълнени с 
вяра мъже да пеят. В моето момчешко сърце дойде знание, по-
ставено там от Светия Дух, че Джозеф Смит наистина е пророк 
на Всевишния“ 11.

Висше образование и период на изпитания

През детските си години Гордън не изпитва особен ентусиа-
зъм към училището, като предпочита да прекарва време навън, 
вместо между стените на класната стая. Но като младеж започва 
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да цени книгите, училището и библиотеката в дома си толкова, 
колкото полетата, по които е тичал като босоного момче. За-
вършва гимназия през 1928 г. и започва да учи в Университета 
на Юта през същата година.

Четирите години следване са период на почти непреодолими 
трудности. През 1929 г. се срива стоковата борса в САЩ и Го-
лямата депресия завладява страната и света. В Солт Лейк Сити 
безработицата достига 35 процента, но Гордън има късмет да 
работи като служител по поддръжката и така може да плати за 
университетските такси и материали. Брайънт, който работи 
като мениджър на притежавания от Църквата гимнастически 
салон „Дезърет“, намалява собствената си заплата, така че дру-
гите служители да не изгубят работата си 12.

Гордън Б. Хинкли като млад мъж
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Редом с този финансов натиск идва новината, че майката на 
Гордън е болна от рак. Тя умира през 1930 г. на възраст 50 годи-
ни, когато Гордън е на 20. Гордън споделя, че смъртта на майка 
му „оставя дълбоки и болезнени рани“ 13. Това лично изпитание, 
в комбинация със светските философии и неверието на „новото 
време“, го подтикват да задава трудни въпроси. „Беше време на 
ужасно обезсърчение и това силно се усещаше в студентското 
градче – си спомня той. То донякъде обхвана и мен. Започнах 
да поставям под въпрос някои неща, включително, може би в 
малка степен, вярата на моите родители. Това не бе необичайно 
за студенти в университета, но по онова време подобни настро-
ения бяха много интензивни“ 14.

Зараждащите се въпроси на Гордън, макар тревожни, не раз-
клащат вярата му. „За мен бе положена стабилна основа от обич, 
изградена от прекрасни родители и добро семейство, благороден 
епископ, отдадени и верни учители, както и Писанията, които 
четях, и върху които размишлявах“ – спомня си той. Като говори 
за трудностите, които той и връстниците му изпитват през тези 
години, той казва: „Въпреки че в младостта си имахме трудности 
с разбирането на много неща, в сърцата ни имаше доста обич 
към Бог и Неговото велико дело, която ни издигаше над всички 
съмнения и страхове. Обичахме Господ и обичахме добрите и 
почтени приятели. От този вид обич извличахме голяма сила“ 15.

Мисионерска служба и лично обръщане във вярата

Гордън се дипломира от Университета на Юта през юни 1932 
г. със специалност Английска литература и втора специалност 
Древни езици. Година по- късно той трябва да вземе важни ре-
шения. Прави планове да продължи образованието си, за да 
стане журналист. Дори по време на Депресията, той успява да 
събере скромни спестявания, с които да може да учи. Също така 
мисли за брак. Той и Марджъри Пей, млада жена, която живее 
в съседство, стават все по- близки.

Тогава, точно преди 23- тия си рожден ден, Гордън е интер-
вюиран от неговия епископ, Джон С. Дънкан, който го пита 
дали е мислил да отслужи мисия. За Гордън това е „шокиращо 
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предложение“,16 защото по време на Депресията малко млади 
мъже биват призовани да служат на мисия. Семействата просто 
нямат средствата да ги издържат.

Гордън казва на епископ Дънкан, че би служил, но не знае как 
семейството му би се справило финансово. Тревогата му се уве-
личава, когато разбира, че банката, в която държи спестяванията 
си, е фалирала. „И въпреки всичко – казва той – помня как баща ми 
каза: „Ще направим всичко възможно, за да осигурим нуждите ти“, 
след което той и брат ми решиха да плащат за моята мисия. Тогава 
научихме, че майка бе оставила спестявания в една нейна сметка 
– натрупани от ресто от пазар и други покупки. Когато добавих-
ме тези средства, изглеждаше, че можех да отслужа мисия“. Той 
счита спестяванията на майка си за свещени. „Харчих ги разумно 
и с чест“ – казва той 17. Призован е да служи в Европейска мисия.

Усещайки, че синът му е все още разтревожен, Брайънт Хин-
кли подготвя просто напомняне за истинския източник на сила. 
„При заминаването ми на мисия – казва по- късно Гордън – моят 
добър баща ми даде една картичка, на която са написани пет 
думи … : „Не бой се, само вярвай“ (Марк 5:36)“ 18. Тези думи 
вдъхновяват старейшина Гордън Б. Хинкли да служи предано 
и с чест на своята мисия, особено, когато бъдат комбинирани с 
още девет думи, написани от баща му няколко седмици по- късно.

Допълнителните шест думи му се дават в момент на тежко 
обезсърчение, което започва на 29 юни 1933 г., първият ден 
на старейшина Хинкли в Престън, Англия. Когато пристига в 
апартамента си, неговият колега му казва, че същата вечер ще 
говорят на градския площад. „Не ти се е паднал правилният 
човек“ – отговаря старейшина Хинкли, като само няколко часа 
по- късно пее и говори на тълпа незаинтересовани зрители 19.

Старейшина Хинкли разбира, че повечето хора нямат интерес 
да чуят посланието на възстановеното Евангелие. Създадената от 
световната финансова депресия бедност изглежда е проникнала в 
душите на хората, които се блъскат в него по трамваите, и той не 
открива много, което да го привлича към тях. Освен това се чувст-
ва физически изтощен. Той си спомня: „В Англия тревата освобож-
дава полени и хваща семе в края на юни и началото на юли и аз 
пристигнах точно тогава“ 20. Полените събуждат алергиите му и 
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това влошава положението. Семейството му липсва. Марджъри му 
липсва. Липсва му познатата среда на неговата страна. Работата е 
тежка и неудовлетворяваща. Той и колегите му мисионери имат 
много малко възможности да преподават на проучватели, въпреки 
че проповядват и говорят в малките клонове всяка неделя.

Чувствайки, че губи своето време и парите на семейството 
си, старейшина Хинкли пише писмо на баща си, в което описва 
нещастната си ситуация. Брайънт Хинкли отговаря с напътствие, 
което синът му ще помни до края на живота си. „Скъпи Гордън 
– пише той – получих последното ти писмо. Имам само едно 
предложение“. Следват деветте думи, които прибавя към петте, 
написани по- рано: „Забрави за себе си и се върни да работиш“ 21. 

старейшина Гордън Б. Хинкли като пълновременен 
мисионер в англия, проповядващ в Хайд Парк, лондон
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Това напътствие потвърждава откъс от Писанията, който същия 
ден старейшина Хинкли прочита с колегата си: „Този, който 
иска да спаси живота си, ще го изгуби; а който изгуби живота 
си заради Мене и за благовестието, ще го спаси“ (Марк 8:35).

С писмото на баща си в ръце, младият старейшина Хинкли 
коленичи и обещава, че ще отдаде себе си на Господ. Ефектът е 
почти мигновен. „Целият свят се промени – казва той. – Мъглата 
се вдигна. Слънцето започна да огрява живота ми. Появи се под-
новена заинтересованост. Видях красотата на тази земя. Видях 
величието на хората по нея. Започнах да се чувствам у дома в 
тази прекрасна земя“ 22.

Спомняйки си тези дни, Гордън обяснява, че също така полу-
чава помощ от майка си. Той чувства утешаващото ѝ присъствие, 
особено в моменти на трудност и обезсърчение. „Тогава се 
опитвах, и винаги съм го правил, така да водя живота си, че да 
придавам чест към нейното име – казва той. Мисълта, че живея 
под очакванията на моята майка, е предизвиквала болка в мен 
и е причина за дисциплина, която иначе нямаше да имам“ 23.

Той се превръща в един целеустремен и отдаден мисионер. 
Записки от първите осем месеца от неговата мисия показват, 
че, макар да не кръщава никого, той раздава 8 785 брошури, 
прекарва над 440 часа с членове, посещава 191 събрания, про-
вежда 220 разговора за Евангелието и потвърждава един член 24.

През март 1934 г. старейшина Хинкли е преместен от Престън 
в Лондон, за да работи като помощник на Джозеф Ф. Мерил от 
Кворума на дванадесетте апостоли, който председателства над 
Британска мисия и Европейска мисия 25. Остатъкът от мисията 
си прекарва в Лондон, като през деня работи в офиса си и вечер 
проповядва Евангелието. Кръщенията са малко, но в сърцето 
на сина на Брайънт и Ейда Хинкли, искрата на обръщането във 
вярата прераства в траен пламък.

Нова възможност да служи на Господ

Когато Гордън се връща от мисията си, той казва: „Не искам 
повече да пътувам. Напътувах се предостатъчно“ 26. Той и двама 
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негови колеги мисионери на път за дома правят обиколка на Ев-
ропа и САЩ, нещо нормално за онези времена, и той е уморен. 
Когато семейството му заминават на почивка след завръщането 
му, той не отива с тях. Въпреки изтощението, той чувства извест-
но удовлетворение, когато мисли за пътуванията си – чувства, че 
е станал свидетел на изпълнението на част от патриархалната 
му благословия. Много години по- късно той казва:

„Като момче получих патриархална благословия. В нея се 
казва, че ще издигна гласа си в свидетелство за истината сред 
народите по света. Бях работил в Лондон за продължително 
време и бях дал свидетелството си многократно. (Посетихме 
Амстердам) и там на едно събрание имах възможността да кажа 
няколко думи и да дам свидетелството си. По- късно отидохме 
в Берлин и имах подобна възможност. По- късно отидохме в 
Париж и имах подобна възможност. По- късно се върнахме в 
Съединените щати, отидохме в столицата Вашингтон и една 
неделя и там имах подобна възможност. Когато пристигнах у 
дома, бях изтощен. … Казах си: „… Изпълних (този) откъс от 
благословията ми. Издигнал съм гласа си във великите столици 
на света. …“ И наистина се чувствах така“ 27.

Преди да може да каже, че е завършил мисията си, Гордън 
трябва да изпълни още една задача. Старейшина Джозеф Ф. 
Мерил иска от него да се срещне с Първото президентство на 
Църквата, за да докладва какви нужди имат Британска мисия и Ев-
ропейска мисия. Сутринта на 20 август 1935 г., по- малко от месец 
след завръщането си у дома, Гордън е поканен в заседателната 
стая на Сградата на църковната администрация. След като се 
ръкостиска с всеки от членовете на Първото президентство – 
Хибър Дж. Грант, Дж. Рубен Кларк- мл. и Дейвид О. Маккей – той 
се чувства доста затруднен да изпълни възложената му задача. 
Президент Грант казва: „Брат Хинкли, даваме ви петнадесет мину-
ти да ни кажете това, което старейшина Мерил желае да чуем“ 28.

За следващите 15 минути, наскоро завърналият се мисионер 
представя тревогата на старейшина Мерил – мисионерите имат 
нужда от по- добри печатни материали, които да им помагат в 
работата. В отговор, президент Грант и съветниците му задават 
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въпрос след въпрос, като така събранието продължава един час 
повече от планираното.

На път за дома от тази среща е нямало как Гордън да си пред-
стави как тези 75 минути ще повлияят на живота му. Два дни 
по- късно президент Маккей му се обажда и му предлага работа 
като изпълнителен секретар на новосформираната Църковна 
комисия за радио, публикации и мисионерска литература. Тази 
комисия, съставена от шест члена на Кворума на дванадесетте, 
има за цел да се погрижи да отговори на нуждите, които Гордън 
излага пред Първото президентство 29.

Гордън отново отлага плановете си за продължаване на 
висшето образование и кариерата си като журналист. Той се 
захваща да разработва текстове за радио програми, филми и 
мисионерски брошури, развиване на професионални взаимо-
отношения с пионери в медиите и проучване на историята 
на Църквата и писане на материали за нея. Той допринася за 
разработването на послания, имащи за цел да изграждат вярата 

Гордън Б. Хинкли като платен служител в Църковната 
комисия за радио, публикации и мисионерска литература.
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на членовете на Църквата и да се свързват с хората извън нея. 
Негов приятел веднъж му прави комплимент за един излъчен 
по радиото текст и го пита как е развил такъв талант да пише и 
говори. Гордън отговаря:

„Ако имам някакъв талант да говоря и пиша, съм изключително 
благодарен на моя Отец в Небесата за него. Мисля, че много 
малка част от него е дошъл като естествена предразположеност; 
по- скоро, всяка дадена ми способност е резултат на предоста-
вените ми възможности“ 30.

Работата на Гордън в комисията усъвършенства неговите 
умения като писател. Тя също му дава ценна възможност да 
се учи от апостоли и пророци. Докато Гордън наблюдава как 
шестте члена на Дванадесетте обсъждат решения и се учат 
един друг, той по- добре разбира святото призование на тези 
мъже с различни дадености и процесът на откровение, който 
се реализира при тяхното съвещаване.

Старейшина Стивън Л. Ричардс, който по- късно служи като 
първи съветник в Първото президентство, е председател на 
комисията. Гордън го описва като „внимателен, дълбокомислен 
и мъдър. Той никога не прибързваше с действията си и внима-
телно преценяваше всичко преди да продължи напред. Научих, 
че е най- добре да бъдеш внимателен в това дело, защото, как-
вото и решение да вземаш, то ще има далечни последици и ще 
повлияе на живота на много хора“ 31.

Останалите пет члена на комисията са старейшините Мелвин 
Дж. Балард, Джон А. Уидсоу, Чарлз А. Калис, Алонсо А. Хинкли 
(чичо на Гордън) и Албърт Е. Боуън. За тях Гордън казва:

„Прекрасно се разбирах с тези велики мъже, които бяха много 
добри с мен. Но също така научих, че те бяха хора. Имаха слабос-
ти и проблеми, но това не ме притесняваше. Всъщност, това даже 
ме накара да ги ценя още повече, защото виждах как се издигаха 
над тяхната смъртност чрез проява на божественото и колко 
много са се посветили на това велико дело, което са поставили на 
първо място в живота си. Виждах вдъхновението, което действа-
ше в живота им. Не изпитвах съмнения относно пророческото им 
призование или във факта, че Господ говори и действа чрез тях. 
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Виждах тяхната човешка страна, слабите им страни – и всички 
имаха по няколко. Но също така виждах голямата вяра и обич 
към Господ, които побеждаваха тези слабости, и абсолютната им 
преданост на делото и дадената им отговорност“ 32.

Брак, семейство и църковна служба

Разбира се, Гордън не мисли само за работа. Неговата връз-
ка с Марджъри Пей продължава след завръщането от Англия. 
Неговото заминаване е толкова трудно за нея, колкото и за 
него. „Колкото и да се радвах, че ще отслужи мисия, – казва 
по- късно Марджъри – никога няма да забравя чувството на 
празнота и самота, което почувствах, докато гледах как този 
влак потегля от гарата“ 33.

През есента на 1929 г., четири години преди Гордън да замине 
за Англия, Марджъри е приета да учи в Университета на Юта, но 
съвсем скоро баща ѝ губи работата си, заради Голямата депре-
сия. Тя веднага се отказва от следването и намира работа като 
секретарка, за да помага в издръжката на родителите си и петте 
по- малки братя и сестри – усилие, което продължава и след като 
Гордън се завръща от мисията си през 1935 г. Тя повече няма 
възможността да получи официално образование, но е решена 
да продължи да се учи, затова се самообразова чрез четене.

Веселият нрав на Марджъри, нейното трудолюбие и дълбо-
ката ѝ отдаденост на Евангелието стават скъпи на Гордън, а тя е 
впечатлена от неговата доброта и вяра. „Докато се доближавахме 
към решението за брак, – казва тя – се чувствах напълно сигурна, 
че Гордън ме обича. Но също така някак знаех, че никога няма 
да бъда на първо място в живота му. Знаех, че щях да бъда на 
второ място и че Господ щеше да заема първото. И това беше 
в реда на нещата“. Тя продължава: „Струваше ми се, че ако 
разбираш Евангелието и целта на живота ни тук, ще искаш да 
имаш съпруг, който поставя Господ на първо място. Чувствах 
сигурност в знанието, че той е от този вид мъже“ 34.

Гордън и Марджъри сключват брак в храма Солт Лейк на 29 
април 1937 г. и се преместват да живеят във фермата в Ийст Мил 
Крийк. Те поставят парно и правят други подобрения, за да могат 
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да живеят там целогодишно, грижат се за овошки и градини, като 
започват да строят собствен дом на близък парцел земя. Така 
отдалеченият район, който Гордън обича по време на летата 
на своето детство, става мястото, което той и Марджъри ще на-
правят свой дом и където ще отгледат петте си деца – Катлийн, 
Ричард, Вирджиния, Кларк и Джейн.

Гордън и Марджъри създават дом на обич, взаимно уважение, 
усилена работа и живот според Евангелието. Всекидневната 
семейна молитва дава възможност на децата да видят вярата и 
обичта на техните родители. Когато семейството се моли заедно, 
децата също така усещат близостта на техния Небесен Отец.

Домът на семейство Хинкли е място с малко правила, но голе-
ми очаквания. Марджъри споделя, че има неща, за които битката 
не си струва. Описвайки родителския подход, който споделя 

Марджъри Пей
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със съпруга си, тя казва: „Научих, че трябва да имам доверие 
на децата си, така че се опитвах никога да не казвам „не“, кога-
то можеше да кажа „да“. Докато отглеждахме семейство, беше 
важно да живеем ден след ден и да изпитваме радост от това. 
Виждайки, че така или иначе нямаше да мога да взимам всяко 
едно от решенията на децата си, се опитвах да не се тревожа 
за всяко малко нещо“ 35. В резултат на доверието на техните 
родители, децата се чувстват уважавани и придобиват опит и 
увереност. И когато отговорът е „не“, децата разбират, че това 
не е своеволно ограничение.

Домът на семейство Хинкли е изпълнен и със смях. Марджъ-
ри веднъж казва: „Единственият начин да се справиш с живота 
е да му се смееш. Има само два варианта: да се смееш или да 
плачеш. Предпочитам да се смея. От плакането ме боли глава“ 36. 
С родители, които могат да се смеят на себе си и да намират 
хумор във всекидневния живот, децата смятат дома си за ра-
достно убежище.

Службата в Църквата е част от живота на Гордън и Марджъри. 
Гордън служи като надзорник на Неделното училище на кола 
и след това е призован да служи на Общия съвет на Неделно-
то училище за период от девет години. По- късно служи като 
съветник в президентството на кол и президент на кол, докато 
Марджъри служи в Неделното училище за деца, Младите жени и 
Обществото за взаимопомощ. Техните деца виждат как за роди-
телите им службата в Църквата е радостна привилегия – модел, 
който всеки от тях следва като възрастен.

Подготовка чрез професионални начинания

За първите шест години от брака на Марджъри и Гордън, той 
продължава да работи за Църковната комисия за радио, публи-
кации и мисионерска литература. Той е отдаден на работата си и 
различни проекти и крайни срокове често поставят под изпитание 
неговите способности и опит. В писмо до негов приятел той пише:

„Много работа. Работата в тази комисия с дълго име става все 
повече, по- сложна и по- интересна. …
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… Радио предавания, филми и най- различни текстове … ме 
карат да продължавам да се моля, да бъда смирен и да работя 
дълги часове. … И в резултат на всичко това все повече трябва да 
прибягвам до помощта на очила … леко се прегърбвам, не излизам 
много и все повече се чудя до какво ще доведе всичко това“ 37.

В началото на 40- те, Втората световна война довежда до про-
мяна в професията за Гордън. Заради войната мисионерската 
работа на практика е прекратена и затова неговата работа в 
подготовката на мисионерски материали не е така необходима. 
Чувствайки, че трябва да допринесе за успеха на войната, той 
подава документи за прием в школа за офицери към Военномор-
ските сили на САЩ. Но заради неговите алергии кандидатурата 
му е отхвърлена. „Бях депресиран от това, че ме отхвърлиха 
– споделя той по- късно. – Бяхме във война и всеки правеше 
нещо, за да помага. Чувствах, че трябва да участвам по някакъв 
начин“ 38. Това желание го подтиква да кандидатства за работа 
като помощник директор за железницата Денвър – Рио Гранде. 
Тъй като влаковете са така важни за транспортирането на вой-
ници и доставки за войната, Гордън чувства, че тази работа ще 
му помогне да служи на страната си. Компанията го наема през 
1943 г. и той работи в депото в Солт Лейк Сити, докато той и 
семейството му са преместени в Денвър, Колорадо, през 1944 г.

Началниците му в железницата са впечатлени от работата на 
Гордън и, когато войната приключва през 1945 г., му предлагат 
постоянна позиция с добри професионални перспективи. В съ-
щото време, старейшина Стивън Л. Ричардс кани Гордън да се 
върне на работа в Църквата. Въпреки че железниците могат да 
предложат значително по- висока заплата от предлаганата от Цър-
квата, Гордън следва сърцето си и се завръща в Сол Лейк Сити 39.

Скоро Гордън получава допълнителни отговорности в своята 
работа в Централата на Църквата. През 1951 г. той е назначен 
за изпълнителен секретар на Общата мисионерска комисия на 
Църквата и като такъв отговаря за дейностите на новосъздаде-
ния Мисионерски отдел. Този отдел ръководи всички свързани 
с разпространяване на Евангелието дейности, включително из-
готвянето, превода и разпространението на използваните от ми-
сионерите материали; обучението на мисионери и президенти 
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на мисия, както и материали за връзка с обществеността, с които 
се изграждат мостове и се опровергават митове за Църквата 40.

През есента на 1953 г. президент Дейвид О. Маккей се обаж-
да на Гордън и го моли да помисли върху въпрос, който не е 
непосредствено свързан с неговите задължения в Мисионерски 
отдел. „Брат Хинкли – започва той – както знаете, ние строим 
храм в Швейцария и той ще бъде различен от останалите ни 
храмове, защото ще служи на членове, които говорят на раз-
лични езици. Искам да откриете начин храмовите напътствия 
да се представят на различните европейски езици с участието 
на минимален брой храмови работници“ 41.

Президент Маккей предоставя място, където Гордън да мо-
же да търси вдъхновение и да се отделя от задълженията си в 

Гордън Б. Хинкли, 1951 г.
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Мисионерски отдел. Вечери през седмицата, съботата и някои 
недели, Гордън работи в малката стая на петия етаж на храма 
Солт Лейк. През много неделни сутрини президент Маккей се 
присъединява към него, за да споделя идеи, да преглежда пред-
ставянето на надаряването и да се моли за напътствие.

След като размишлява и се моли, търсейки откровение, Гор-
дън препоръчва представянето на надаряването да се заснеме 
на филм, като думите на тези свети напътствия да се дублират 
на няколко езика. Президент Маккей, в съвет с други апостоли, 
одобрява неговата препоръка и го назначава да продуцира фил-
ма. Гордън работи в екип с талантливи и верни професионалис-
ти, които завършват проекта през септември 1955 г. След това 
той лично занася филмите в храма Берн Швейцария и ръководи 
техническата подготовка за първите сесии за надаряване 42.

Гордън се вълнува, когато вижда как неговите усилия дават 
радост на светиите в Европа: „Докато наблюдавах тези хора от 
десет страни да участват в храмовите обреди, докато виждах как 
възрастни хора, останали зад желязната завеса, изгубили род-
нини в сполетялата ги война, докато виждах израз на щастие и 
сълзи на радост, които произлизаха от дадената им възможност, 
докато виждах млади съпрузи с техните семейства – със своите 
умни и красиви деца – и виждах как тези семейства се свързват 
във вечни взаимоотношения, знаех със сигурност, дори по- 
голяма от предишната, че (президент Маккей) бе вдъхновен да 
даде тези безценни благословии в живота на изпълнени с вяра 
мъже и жени, събрани из народите на Европа“ 43.

Двадесет години са изминали, откакто Гордън се завръща 
от мисията си, и той все още не е осъществил мечтата си да 
получи степен и да работи като журналист. Вместо това, той 
се научава да използва нови технологии, за да разпространява 
словото Божие, развива положителни взаимоотношения с хора 
от различни вероизповедания, изучава и пише статии за църков-
ната история и помага на хиляди светии от последните дни да 
получат благословиите на храма. Тези преживявания ще служат 
за основа на неговата служба до края на живота му.
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Служба като асистент на Дванадесетте

На 5 април 1958 г., събота, синът на Гордън и Марджъри 
вдига телефона. Обаждащият се не казва името си, но Ричард 
разпознава гласа на президент Дейвид О. Маккей и изтичва да 
каже на баща си. След като говори за кратко с президент Маккей, 
Гордън набързо се изкъпва, сменя дрехите си и отива в кабинета 
на президента на Църквата. Тъй като и преди е получавал задачи 
от президент Маккей, той очаква да бъде помолен да направи 
нещо във връзка със сесията на общата конференция, която ще 
се проведе на следващия ден. С изненада разбира, че президент 
Маккей има нещо друго предвид. След приятелски поздрав, 
президент Маккей кани Гордън да служи като асистент на Два-
надесетте. Братята, които служат в тази позиция (тя престава да 
съществува през 1976 г.), са висши ръководители на Църквата. 
Когато президент Маккей го призовава на тази позиция, Гордън 
служи като президент на кол Ийст Мил Крийк.

На следващия ден старейшина Гордън Б. Хинкли е подкре-
пен на обща конференция. Въпреки, че в първата си реч на 
конференция, той споделя как е „обхванат от чувство на неспо-
собност“, той приема новите си отговорности с характерните 
му вяра и енергия 44.

Едно от основните задължения на старейшина Хинкли като 
асистент на Дванадесетте е да ръководи работата на Църква-
та в цяла Азия. Той знае малко за хората там и не говори нито 
един от техните езици, но бързо ги обиква, а те от своя страна 
също го обикват. Кенджи Танака, светия от последните дни в 
Япония, разказва за първото събрание на президент Хинкли в 
Япония. „Вълнението на старейшина Хинкли можеше да се види 
в блясъка на очите му. Първата му дума към нас бе субараши! 
(Чудесно!) Атмосферата на това събрание се промени от скова-
на и формална в едно приятелство и близост, като изпитвахме 
топли чувства към него“ 45.

Именно това чувство споделя той навсякъде из Азия. Той по-
мага на хората да осъзнаят, че, с вяра в Господ, могат да постиг-
нат велики неща и да помагат на Църквата да расте в техните 
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страни. Той също така поддържа близост с пълновременните 
мисионери, знаейки, че тяхното усърдие има пряко влияние 
върху хората, на които служат.

Специален свидетел за Христовото име

Друго променящо живота телефонно обаждане се случва на 
30 септември 1961 г., събота. Този път Марджъри вдига телефона 
и чува познатия глас на президент Маккей. Гордън Б. Хинкли 
отново е повикан в кабинета на президента на Църквата. И 
отново е изненадан и се чувства неспособен, когато научава 
причината за срещата. Когато пристига, президент Маккей му 
казва: „Почувствах необходимостта да те номинирам да запъл-
ниш освободеното място в Кворума на дванадесетте апостоли и 
бихме искали да те подкрепим днес на конференцията“ 46. Пре-
зидент Хинкли отново продължава напред с вяра и ентусиазъм, 
въпреки чувствата на неспособност.

Като апостол, старейшина Хинкли получава допълнителни 
отговорности. Той често се среща с правителствени служители 
и други официални лица. Често е молен да говори от името на 
Църквата в отговор на критики и културни предизвикателства 
в Съединените щати. Той е начело на усилията да се увеличат 
медийните способности на Църквата и чрез технологиите да се 
разпространява евангелското послание по света. Дори с тези 
разширяващи се роли, той никога не забравя своята отговорност 
да укрепва вярата на отделни хора и семейства. Независимо да-
ли се обръща към един човек или десет хиляди, той има личен 
подход, който става отличителна черта на служението му: да 
довежда хора, един по един, в Христос.

Старейшина Хинкли продължава да ръководи делото в Азия 
за следващите седем години и се радва да види израстването на 
неговите приятели там. Той коментира: „Това бе вдъхновяващо 
преживяване … да се види как Господ реализира великото Си 
дело в тези … райони на света“ 47.

При промяна на назначенията в Кворума на дванадесетте, ста-
рейшина Хинкли получава отговорности да служи в други части 
на света. Навсякъде, където отива, той изразява загриженост 
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към отделния човек. През 1970 г., когато ръководи делата на 
Църквата в Южна Америка, той пътува до Чили, след като е 
председателствал над колова конференция в Перу. Два дни след 
като пристига в Чили, той научава, че разрушително земетресе-
ние е опустошило Перу и че четирима мисионери липсват. Той 
незабавно прави планове да се върне в Перу, знаейки, че това би 
забавило завръщането му у дома. „Не мога със спокойна съвест 
да се върна у дома, когато липсват мисионери“ – казва той 48.

Той пристига в Лима, Перу, на следващата утрин. Когато липсва-
щите мисионери намират радио предавател, те се обаждат в Лима 
и старейшина Хинкли говори с тях. Мисионерите са в малка стая 
с други оцелели и техният разговор се чува на високоговорител. 
„Когато гласът на старейшина Хинкли се чу по говорителя в тази 
малка стая, пълна с хора, които искаха да се доберат до радиото, 
разговорите в стаята незабавно спряха. Въпреки че говореше 
на английски, а тези хора говореха испански, те започнаха да си 
шепнат и да питат: „Кой е този човек?“ Дори сред хаоса имаше 
едно чувство, че този глас не принадлежеше на обикновен човек“ 49.

По време на първите две години от неговото ръководство на 
Църквата в Южна Америка, старейшина Хинкли обикаля всяка 
мисия, основава нови мисии в Колумбия и Еквадор, помага в 
основаването на нови колове в Лима, Перу, и Сао Паоло, Бра-
зилия, и помага за разрешаването на проблеми с издаването на 
визи за мисионерите, които служат в Аржентина. Той полага 
допълнителни усилия, когато, през май 1971 г., е назначен да 
отговаря за осем мисии в Европа 50.

Старейшина Хинкли често се чувства уморен от натоварената 
си програма. Той винаги е щастлив да се завърне у дома и да 
прекарва време с Марджъри и децата. Но Марджъри вижда, че 
когато не е зает с работа за прекалено дълго време, той става 
неспокоен. Неговото призование като апостол – един от „спе-
циалните свидетели за името Христово по целия свят“ (У. и З. 
107:23) – винаги остава с него.
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Тежки отговорности като съветник 
в Първото президентство

На 15 юли 1981 г., след като служи в Кворума на дванадесетте 
апостоли за почти 20 години, старейшина Хинкли получава още 
едно изненадващо призование. Президент Спенсър У. Кимбъл, 
тогава президент на Църквата, го кани да служи като съветник 
в Първото президентство, в допълнение на президентите Н. 
Елдън Танър и Марион Г. Ромни. Това е необикновено, но не и 
изключително отклонение от модела с двама съветници. Прези-
дент Кимбъл и неговите съветници страдат от влошено здраве 
и имат нужда от допълнителна помощ в Президентството 51.

На първата обща конференция в тази нова длъжност, прези-
дент Хинкли отбелязва: „Моето единствено желание е да служа 
вярно на всяка позиция, на която ме призоват. … Това свято 
призование ми е показало какви слабости имам. Ако съм раз-
строил някого от вас, се извинявам и се надявам да ми простите. 
Независимо дали даденото ми назначение е продължително или 
кратко, обещавам да дам най- доброто от себе си, с обич и вяра“ 52.

И неговите най- добри усилия стават все по- необходими, тъй 
като здравето на президентите Кимбъл, Танър и Ромни продъл-
жава да се влошава. Повечето всекидневни дела на Първото 
президентство се падат на президент Хинкли. Той също така 
поема голяма част от отговорността за мащабни проекти, като 
например освещаването на храма Джордън Ривър Юта. Освен 
това, той трябва да се справи с публични критики към Църквата 
и нейните ръководители, както минали, така и настоящи. На 
обща конференция през април 1982 г. той казва:

„Живеем в общество, което сякаш се храни с критика. … 
Увещавам ви да гледате голямата картина и да престанете да се 
тревожите за малките несъвършенства. … Тези несъвършенства 
се губят във величината на службата на (църковните ръководи-
тели) и във величието на техния принос“ 53.

Президент Танър почива на 27 ноември 1982 г., а здравето 
на президентите Кимбъл и Ромни се влошава до такава сте-
пен, че на общата конференция през април 1983 г., президент 
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Хинкли, който вече е призован като втори съветник в Първото 
президентство, седи до два празни стола на подиума. По един 
много личен начин, той изпитва чувство, което веднъж нарича 
„самотата на ръководителя“ 54.

Президент Хинкли продължава напред с внимание и молитва, 
като не иска да надхвърля правомощията си. Той разчита на стар-
шите членове на Дванадесетте – особено на президент Езра Тафт 
Бенсън, президент на кворума – за помощ при управлението на 
всекидневните дела на Църквата. Президент Хинкли работи заед-
но с Кворума на дванадесетте, винаги ръководен от напътствията 
на президент Кимбъл. И въпреки това, чувства голям товар.

Макар отговорностите на президент Хинкли в Първото пре-
зидентство да налагат присъствието му в Солт Лейк Сити през 
повечето време, той понякога пътува, за да служи на членове и 
мисионери по света. През 1984 г. се завръща във Филипините. 
Осемнадесет години по- рано освещава първата сграда за събрания 
там; сега освещава първия храм. В освещаващата молитва казва:

Президент Гордън Б. Хинкли на обща конференция в момент, 
когато е единственият член на Първото президентство с 

достатъчно добро здраве, за да може да присъства.
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„Тази страна, Филипините, е страна от много острови, насе-
лени с хора, които обичат свободата и истината, чиито сърца са 
възприемчиви за свидетелството на Твоите служители и които 
откликват на посланието на вечното Евангелие. Благодарим Ти 
за тяхната вяра. Благодарим Ти за тяхната жертва. Благодарим 
Ти за чудото на напредъка на Твоето дело в тази земя“ 55.

Продължаващият напредък на Църквата става явен през юни 
1984 г., когато, от името на Първото президентство, президент 
Хинкли обявява призоваването на Областни президентства – 
седемдесетници, които ще живеят по света и ще ръководят де-
лата на Църквата в съответните географски райони. Работейки 
под ръководството на Първото президентство и Кворума на 
дванадесетте, тези братя ще осигуряват голяма част от ръко-
водството и обучението в техните области. „Не можем да взи-
маме всяко решение в Солт Лейк Сити – казва той. – Трябва да 
предприемем стъпки за децентрализиране на властта“ 56. Около 
година по- късно, обръщайки се към ръководители на Църквата 
по света, президент Хинкли казва: „Убеден съм, че това е една 
вдъхновена и важна стъпка напред, която предприехме през из-
миналите няколко месеца. Уверен съм, че присъствието на тези 
добри мъже сред вас ще ви насърчава. Тези братя обвързват в 
единство всички членове на Църквата“ 57.

След като ръководи Църквата през 12 години на забележите-
лен растеж, президент Спенсър У. Кимбъл почива на 5 ноември 
1985 г. Като старши апостол, президент Езра Тафт Бенсън е от-
делен като президент на Църквата. Той кани Гордън Б. Хинкли 
да служи като първи съветник в Първото президентство и Томас 
С. Монсън да служи като втори съветник. С доброто здраве и на 
тримата членове на Първото президентство, президент Хинкли 
чувства как неговият товар е вдигнат и има повече възможности 
да посещава светиите по света.

През следващите няколко години здравето на президент Бен-
сън започва да се влошава и всекидневните отговорности при 
ръководството на Църквата отново се падат на президент Хин-
кли. Обаче този път той не е сам в Първото президентство. С 
жизненост и енергия, президентите Хинкли и Монсън поддър-
жат стабилния курс на Църквата, винаги съобразявайки се с 
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призованието на президент Бенсън като пророк, гледач и откро-
вител. Те развиват силно и трайно приятелство и партньорство.

Президент Бенсън почива на 30 май 1994 г. и президент 
Хънтър става президент на Църквата. Президентите Хинкли и 
Монсън отново служат като съветници. През юни президент и 
сестра Хинкли придружават президент Хънтър и съпругата му 
Айнис и старейшина М. Ръсел Балард и съпругата му Барбара 
на посещение в Наву, Илинойс, за да отбележат 150- тата го-
дишнина от мъченичеството на Джозеф и Хайръм Смит. Това е 
единственото пътуване, което президент Хънтър и президент 
Хинкли предприемат заедно. Президент Хънтър от години из-
питва здравословни проблеми и след това пътуване здравето му 
бързо се влошава. На 27 февруари 1995 г. той моли президент 
Хинкли за свещеническа благословия. В благословията прези-
дент Хинкли се моли за живота на президент Хънтър, но също 
така казва, че той е в Божиите ръце 58. Няколко дни по- късно, 
на 3 март 1995 г., президент Хънтър почива.

Президент езра тафт Бенсън (в центъра) с неговите 
съветници, президент Гордън Б. Хинкли (вляво) и президент 

томас с. Монсън (вдясно), на обща конференция
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Пророк, гледач и откровител, президент на Църквата

Смъртта на президент Хънтър, въпреки че не идва като изнена-
да, разтревожва семейство Хинкли. Тъй като е старшият апостол, 
идва редът на президент Хинкли да стане президент на Църквата. 
Сестра Хинкли си спомня момента, в който научават новината 
за смъртта на президент Хънтър: „Президент Хънтър си зами-
на, а ние трябваше да продължим напред. Чувствах се толкова 
тъжна, толкова сама. И Гордън се чувстваше така. Беше обзет от 
вцепенение. И се почувства много, много самотен. Вече нямаше 
никой, който можеше да разбере през какво преминава той“ 59.

След смъртта на президент Хънтър, президент Хинкли на-
мира утеха в храма. Сам в съвещателната зала на Първото пре-
зидентство и Кворума на дванадесетте, той внимателно чете 
Писанията и размишлява върху прочетеното. Съсредоточава 
се върху живота, служението и Единението на Исус Христос. 
След това разглежда портретите по стените, които изобразяват 
президентите на Църквата от Джозеф Смит до Хауърд У. Хънтър. 
Описва това преживяване в дневника си:

„Заставах пред всеки един от тези портрети и поглеждах в 
очите на мъжете, нарисувани на тях. Чувствах, че сякаш мога да 
говоря с тях. Чувствах, че сякаш те ми говорят, за да ми дадат 
увереност. … Седнах на моето място като първи съветник на 
президента. Доста време гледах тези портрети. Всеки един като 
че ли оживяваше пред мен. Очите им сякаш ме гледаха. Чувствах 
как те ме насърчават и ми дават своята подкрепа. Изглежда ми 
казваха, че са се застъпили за мен на проведен в небесата съвет, 
че нямаше от какво да се страхувам, че ще бъда благославян и 
подкрепян в моето служение.

Коленичих и умолявах Господ. Говорих с Него продължително 
в молитва. … И съм сигурен, че, чрез силата на Духа, чух словото 
Господно, не като глас, а като топлина, която почувствах в сърце-
то си по отношение на въпросите, които повдигнах в молитва“ 60.

След това преживяване той отново записва своите мисли: 
„Чувствам се по- добре и в сърцето си има много повече увере-
ност, че Господ изпълнява волята Си за Неговото дело и царство, 
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че ще бъда подкрепян като президент на Църквата и пророк, 
гледач и откровител, и така ще служа толкова, колкото Господ 
желае. С потвърждението на Духа в сърцето си, вече съм готов 
да продължа напред и да дам най- доброто от себе си. Трудно 
е да повярвам, че Господ ми дава тази толкова важна и свята 
отговорност. … Надявам се, че Господ ме е обучил да правя 

Президент Гордън Б. Хинкли на амвона на обща конференция
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това, което Той очаква от мен. Ще Му бъда напълно предан и 
със сигурност ще търся Неговото напътствие“ 61.

Президент Гордън Б. Хинкли е отделен като президент на 
Църквата на 12 март 1995 г. и на следващия ден дава прескон-
ференция и отговаря на въпросите на журналисти. Старейшина 
Джефри Р. Холанд споделя как „към края на този топъл и често 
духовит разговор, проведен в резултат на най- различни зададени 
на тази конференция въпроси, президент Хинкли бе попитан от 
репортер: „Върху какво ще се съсредоточите? Каква ще бъде 
темата на вашето служение?“

Инстинктивно той отговори: „Да продължим напред. Да. На-
шата тема е да продължим напред във великото дело, което 
нашите предшественици са започнали“ 62.

Президент Хинкли остава верен на това обещание. Уважа-
вайки пророците, служили преди него, той продължава тяхното 
дело. И с вяра в Бог Отец и Исус Христос, чрез откровение на-
мира начини да осъществява това дело по нови начини.

извеждане на Църквата „вън от 
неизвестността“ (у. и З. 1:30)

Към началото на служението на президент Хинкли, старейши-
на Нийл А. Максуел от Кворума на дванадесетте апостоли прави 
следното наблюдение: „Президент Хинкли е повел Църквата 
вън от неизвестността. Църквата не може да продължи напред, 
както вече е необходимо, ако се крием под шиник. Някой трябва 
да излезе навън и президент Хинкли е готов да направи това. В 
него са вплетени както историята, така и съвременността, и му е 
даден прекрасен дар за изразяване, който му дава способността 
да представи нашето послание по начин, който се приема от 
хората навсякъде“ 63.

Богатият опит на президент Хинкли в медии и предавания 
му помагат да се подготви за това усилие. Като президент на 
Църквата, той често дава интервюта на журналисти по света, 
отговаря на техните въпроси за църковното учение и дейности, 
като дава своето свидетелство за Спасителя и възстановеното 
Евангелие. С всяко интервю се задълбочава разбирането и се 
сформират приятелства.
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Особено забележително е интервю с утвърдилия се жур-
налист Майк Уолъс, проведено през 1996 г. за телевизионната 
програма 60 Minutes. Г- н Уолъс е известен с безкомпромисните 
си интервюта и президент Хинкли споделя известни резерви 
преди излъчването на интервюто по един от националните 
канали в Съединените щати. „Ако се окаже благоприятно, ще 
бъда благодарен – казва той. – Ако не, обещавам, че никога вече 
кракът ми няма стъпи в подобен капан“ 64.

Интервюто се оказва благоприятно, като показва много по-
ложителни аспекти на Църквата. Като допълнителен резултат 
Майк Уолъс и президент Хинкли стават приятели.

През 2002 г. Солт Лейк Сити става домакин на Зимните олим-
пийски игри, като така Църквата става обект на международно 
внимание. При част от подготовката се допитват до президент 
Хинкли и неговите съветници. „Взехме изрично решение да не 
използваме случая като време и място за проповядване, – казва 
той – но бяхме уверени, че от това забележително събитие ще 
произлезе нещо чудесно за Църквата“ 65. И е прав. Десетки хиляди 
посещават Долината Солт Лейк и са посрещнати от прекрасни 
домакини – светии от последните дни и други доброволци – ко-
ито заедно полагат усиля за успеха на олимпийските игри. Тези 
посетители посещават храмовия площад, чуват Хора на Табер-
накъла и посещават Библиотеката за семейна история. Милиар-
ди виждат храма Солт Лейк по телевизията и виждат Църквата 
представена в положителна светлина от репортери. Както казва 
президент Хинкли, това събитие е „нещо чудесно за Църквата“.

Освен наложените средства за информация, президент Хин-
кли приветства и новите медии. Например, той счита Интернет 
за средство, посредством което Църквата да се доближи към 
нейните членове и да се споделя възстановеното Евангелие. По 
време на неговата администрация, Църквата създава LDS.org, 
FamilySearch.org и Mormon.org.

На 23 юни 2004 г., неговият 94- ти рожден ден, той е награден 
с Президентския медал на свободата, най- високото отличие 
за цивилни граждани в САЩ. В отговор той казва: „Истинска 
чест е за мен да приема това престижно отличие от президента 
на Съединените щати. Изключително благодарен съм. В един 
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по- широк план, това отличие е в почит на Църквата, която ми 
е дала толкова много възможности и за чиито интереси съм се 
стремил да служа“ 66. Той вижда това отличие като символ за нала-
гащата се положителна репутация на Църквата и доказателство, 
че тя наистина се извежда вън от неизвестността.

Пътуване сред светиите от последните дни

Президент Хинкли не обича стреса на пътуването, но неговото 
желание да служи сред светиите от последните дни е по- силно 
от желанието му да остане у дома. Той споделя: „Желанието 
ми е да излизам сред хората ни, да изказвам благодарност, да 
окуражавам и да свидетелствам за божествеността на Господ-
ното дело“ 67. Рано в служението си като президент, той казва: 
„Решен съм, докато имам сили, да бъда сред хората у дома и в 
чужбина. … Решен съм да пътувам сред хората, докато мога. 
Искам да общувам с хората, които обичам“ 68.

По време на служението си като президент на Църквата, той 
доста пътува из Съединените щати и прави над 90 посещения 
на страни в чужбина. Като президент на Църквата, той пътува 
общо около 1,6 милиона километра, срещайки се със светии 
по света 69.

В някои райони, хората трябва да полагат по- големи усилия 
да се видят с него, отколкото той с тях. Например, през 1996 г. 
той и сестра Хинкли посещават Филипините, където членовете 
на Църквата са нараснали до над 375 000. По програма прези-
дент и сестра Хинкли ще говорят в Колизеума Аранета в Мани-
ла. До ранния следобед колизеумът е „препълнен. Опашките 
започнаха в 7 сутринта за събрание, което щеше да се проведе 
дванадесет часа по- късно. Според официалното преброяване, 
около 35 000 члена се събраха в колизеума, който разполага с 
25 000 места, като стояха по пътеките и стълбищата. Много от 
светиите трябваше да пътуват 20 часа с лодка и автобус, за да 
стигнат до Манила. За някои, цената на пътуването се равняваше 
на заплата за няколко месеца. …

Когато президент Хинкли научил, че колизеумът е пълен и 
че управителят попитал дали може събранието да започне по- 
рано, той незабавно казал: „Да вървим“. Той и сестра Хинкли 
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излязоха. … Сякаш по даден знак, събралите се изправиха на 
крака, започнаха да ръкопляскат и емоционално да пеят „За 
пророка ни славим Те, Боже“ 70.

Знаейки, че той и братята не могат да отидат навсякъде, къде-
то желаят, президент Хинкли започва да използва технологиите, 
за да напътства ръководителите по света. Като използва сателит-
на технология, той председателства над поредица излъчвания 
за обучение на ръководители по света, първото от които се 
провежда през януари 2003 г.

Подчертаване на важността на духовното преподаване 
и изучаване, както и светското образование

Президент Хинкли казва: „Никой от нас … не знае достатъчно. 
Процесът на придобиване на знание е един безкраен процес. 
Ние трябва да четем, трябва да наблюдаваме, трябва да усво-
яваме, трябва да размишляваме над онова, на което излагаме 
умовете си“ 71. Той също така казва: „Ефективното преподаване е 
самата същност на ръководенето в Църквата. Вечният живот се 
осъществява единствено, когато мъже и жени са учени с такава 
ефективност, че променят и дисциплинират живота си. Те не 

Президент Хинкли обича „да бъд(е) сред хората у дома и в чужбина“.
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могат да бъдат принудени да бъдат праведни и да влязат в небе-
сата. Те трябва да бъдат водени и това означава преподаване“ 72.

Президент Хинкли желае да осигури повече духовна храна за 
светиите от последните дни по света. През 1995 той ентусиази-
рано одобрява план да се публикува нова серия книги, които да 
предоставят на членовете един вид евангелска библиотека. Цър-
квата скоро започва да публикува тази серия, озаглавена Учения 
на президентите на Църквата, като тази книга е част от нея.

Светското образование също е важно за президент Хинкли. 
Той е загрижен за членовете на Църквата в бедни райони на 
света, които не могат да си позволят висше образование или 
професионално обучение. Без такова образование или обучение, 
повечето от тях остават бедни. На свещеническата сесия на ап-
рилската обща конференция през 2001 г. президент Хинкли казва:

„В опит да поправим тази ситуация, ние предлагаме план – 
план, който считаме, че е вдъхновен от Господ. Църквата съз-
дава фонд, до голяма степен от даренията на верни светии от 
последните дни, които са дарявали и ще продължат да даряват 
за тази цел. Ние сме им дълбоко благодарни. … Ще го наречем 
Кредитен фонд за образование“ 73.

Президент Хинкли обяснява как одобрените в програмата 
ще получават заеми, които се вземат от този фонд, съставен от 
дарения на членове, за да могат да учат в университет или профе-
сионално училище. След като завършат своето образование или 
обучение, от тях ще се очаква да върнат дадените им средства 
и така други да могат да получат такъв заем. Президент Хинкли 
също обяснява как Кредитният фонд за образование „ще бъде 
основан на принципи сходни с тези на Кредитния фонд за ем-
игранти“, който Църквата създава през 19- ти век, за да помогне 
на нуждаещите се светии да емигрират в Сион 74.

За шест месеца светиите от последните дни даряват милиони 
долари за Кредитния фонд за образование 75. Година след пред-
ставянето на плана, президент Хинкли обявява: „Това начинание 
сега е поставено на солидна основа. … Млади мъже и жени от 
по- непривилегированите райони на света, повечето от които са 
завърнали се мисионери, ще могат да получат добро образование, 
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което да им помогне да се измъкнат от тресавището на бедността, 
в което много поколения от техните предци са се мъчили“ 76. Тази 
програма продължава да благославя светиите от последните дни, 
както даряващите за нея, така и получаващите заеми.

свидетелство за светостта на брака и семейството

На общо събрание на Обществото за взаимопомощ, прове-
дено на 23 септември 1995 г., президент Хинкли казва:

„С толкова много извъртания, представяни за истина, с толкова 
много измами, свързани със стандартите и ценностите, с толкова 
много примамки и съблазни за постепенното приемане на гре-
ховността на света, почувствахме, че трябва да предупредим и 
съобщим. В подкрепа на това Първото президентство и Съветът 
на дванадесетте апостоли сега публикуват една прокламация към 
Църквата и света като декларация и ново потвърждение на стан-
дартите, ученията и практиките по отношение на семейството, 
които пророците, гледачите и откровителите на тази Църква са 
повтаряли многократно през нейната история“ 77.

„съветваме родителите и децата да дадат най- висок приоритет 
на семейната молитва, семейната домашна вечер, изучаването и 

преподаването на евангелието и благотворните семейни дейности“.
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С това въведение, президент Хинкли прочита и така за първи 
път представя „Семейството: прокламация към света“.

Светостта на брака е постоянна тема в ученията на президент 
Хинкли. Той осъжда всякакъв вид насилие и насърчава родите-
лите и децата да бъдат търпеливи едни с други, да се обичат, да 
се учат едни от други и да си служат. В писмо с дата 11 февруари 
1999 г., той и съветниците му в Първото президентство пишат:

„Призоваваме родителите да полагат най- добрите си усилия 
във възпитанието и отглеждането на децата според евангелските 
принципи, които ще ги държат близо до Църквата. Домът е ос-
новата на праведния живот и нищо друго не може да го замени 
или да изпълнява основните му функции при изпълнението на 
тази дадена от Бог отговорност.

Съветваме родителите и децата да направят свой приоритет 
семейната молитва, семейната домашна вечер, изучаването и 
преподаването на Евангелието, както и стойностните семейни 
дейности. Колкото и достойни и подходящи да бъдат други 
изисквания и дейности, не трябва да се допуска те да изместват 
божествено предписаните задължения, които само родителите 
и семействата могат да упражняват адекватно“ 78.

Подпомагане на новите членове

На президент Хинкли му харесва, че голям брой хора се при-
съединяват към Църквата, и изпитва загриженост към хората, 
представени от тези цифри. Рано в службата си като президент, 
той казва:

„С постоянно нарастващия брой на обърнати във вярата, тряб-
ва да полагаме значително растящо усилие, за да им помагаме да 
намерят своя път. Всеки един от тях се нуждае от три неща: при-
ятел, отговорност и подхранване с „доброто слово Божие“ (Моро. 
6:4). Наша отговорност и възможност е да осигурим тези неща“ 79.

Укрепването на новите членове е тема, на която президент 
Хинкли постоянно набляга. Старейшина Джефри Р. Холанд спо-
деля следния разказ за такова наблягане: „С искрица в погледа и 
ръка, потупваща по масата пред него, той каза на Дванадесетте 
преди известно време: „Братя, когато животът ми приключи и се 
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прощавате с мен, докато духът напуска този свят, ще погледна 
всеки от вас в очите и ще попитам: „Как се справяме със задър-
жането на обърнатите във вярата?“ 80

строеж на храмове

През 1910 г., когато Гордън Б. Хинкли е роден, има само 4 
действащи храма и всички те са в Юта. До 1961 г., когато той 
е ръкоположен за апостол, броят им е нараснал до 12. Този 
напредък е значителен, но старейшина Хинкли често изразява 
своята загриженост, че много членове по света имат ограничен 
достъп до храмовите благословии. През 1973 г., докато служи 
като председател на Храмовия комитет на Църквата, той пише 
в дневника си: „Църквата може да построи (множество малки) 
храмове на цената на храма Вашингтон (тогава в строеж). Така 
храмовете ще бъдат близо до хората, вместо хората да пътуват 
на големи разстояния, за да стигнат до тях“ 81.

Когато е подкрепен за президент на Църквата през 1995 г., 
броят на действащите храмове е увеличен на 47, но неговото 

Президент Хинкли слага хоросан на церемонията на крайъгълния 
камък преди освещаването на храма наву илинойс през 2002 г.
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желание да има повече храмове е все още силно. Той казва: 
„Чувствам силното желание да построим храмове на всяко мяс-
то, където е нужно, за да могат нашите членове, където и да се 
намират и без огромни жертви, да могат да отидат в дома Гос-
поден за своето собствено надаряване и да имат възможността 
да изпълняват храмова работа за починалите“ 82.

На общата конференция през октомври 1997 г. президент Хин-
кли прави историческо съобщение: Църквата ще започне да 
строи по- малки храмове по света 83. По- късно казва: „Вярвам, че 
идеята за по- малки храмове дойде като пряко откровение“ 84. През 
1998 г. обявява, че ще се построят 30 нови по- малки храма, и като 
те се добавят към преди това обявените и в строеж, те стават 
„общо 47 нови храма, в допълнение на действащите в момента 
51“. За радост на всички слушащи, президент Хинкли добавя: 
„Мисля, че ще е най- добре да добавим още 2, за да ги закръглим 
на 100 до края на този век, който отбелязва 2 000 години „от при-
шествието на нашия Господ и Спасител Исус Христос в плътта“ 
(У. и З. 20:1)“. И след това обещава: „И след това ще има още“ 85.

На 1 октомври 2000 г. президент Хинкли освещава храма 
Бостън Масачузетс, 100- ния действащ храм. Преди края на съ-
щата година, той освещава още два храма. Когато умира през 
2008 г., Църквата има 124 действащи храма и още 13 са обявени. 
Президент Хинкли участва в планирането и строежа на повечето 
от тях и лично освещава 85 от тях и повторно освещава 13 (8 
от които са първоначално осветени от него).

Центърът за конференции

На общата конференция през октомври 1995 г. президент Хин-
кли намеква за една идея, върху която размишлява. Говорейки 
в Табернакъла на Храмовия площад, той казва: „Този чудесен 
Табернакъл с всяка година все повече отеснява. Сега се събираме 
на много по- големи групи под един покрив на някои регионал-
ни конференции“ 86. На общата конференция през април 1996 г. 
президент Хинкли казва повече за тази идея:

„Съжалявам, че има много хора, които искаха да се съберат 
с нас в Табернакъла тази сутрин, но няма място за тях. Навън 
има много, много хора. В тази уникална и забележителна зала, 
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построена от нашите предци пионери и осветена за поклонение 
на Господ, удобно се събират около 6 000 души. Някои от вас, 
седнали на тези твърди пейки за два часа, не биха използвали 
думата удобно.

Съчувствам на хората, които желаят да влязат, но няма място 
за тях. Преди около година предложих на братята, че може би 
е настъпил моментът да проучим възможността да се построи 
друг осветен дом за поклонение с размери доста по- големи, така 
че в него да могат да се поберат три или четири пъти повече 
хора, отколкото в тази сграда“ 87.

На 24 юли 1997 г., 150- тата годишнина от пристигането на 
пионерите в долината Солт Лейк, се прави първата копка на 
новата сграда – която ще бъде наречена „Център за конферен-
ции“ – на парцела земя непосредствено на север от Храмовия 
площад. По- малко от три години по- късно, през април 2000 г., 
в нея за първи път се провеждат сесии на общата конференция, 
въпреки че сградата не е напълно завършена. Президент Хинкли 

Центърът за конференции, който президент Хинкли 
освещава на общата конференция през октомври 2000 г.



38

ж и В о т ъ т  и  с л у ж е н и е т о  н а  Г о р д ъ н  Б .  Х и н К л и

освещава Центъра за конференции на общата конференция през 
октомври 2000 г. Преди да каже освещаващата молитва, той 
застава на амвона, който е изработен от черен орех, израснал 
в собствения му заден двор, и казва:

„Днес ще осветим тази сграда като дом на поклонение на Бог 
Вечния Отец и Неговия Единороден Син, Господ Исус Христос. 
Надяваме се и се молим, че от този амвон пред света ще се дават 
свидетелства за Живия Бог, ще се подклажда вяра в Него и благо-
дарност за великата единителна жертва на нашия Изкупител“ 88.

свидетелство за исус Христос

На 1 януари 2000 г. президент Хинкли, неговите съветници 
в Първото президентство и Кворума на дванадесетте апостоли 
публикуват прокламация, озаглавена „Живият Христос: свиде-
телството на апостолите“. За Спасителя те казват: „Никой друг 
не е оказвал толкова дълбоко влияние върху всички хора, които 
някога са живели, или които тепърва ще живеят на тази земя“ 89.

И никой друг не е оказвал такова дълбоко влияние в живо-
та на президент Гордън Б. Хинкли. В продължение на над 46 
години той служи като специален свидетел за Исус Христос. 
Няколко месеца след като той и неговите братя публикуват 
„Живият Христос“, президент Хинкли застава пред светиите от 
последните дни и казва: „От всичките неща, за които изпитвам 
благодарност тази сутрин, едно стои над останалите. Това е 
живото свидетелство за Исус Христос, Синът на всемогъщия 
Бог, Князът на мира, Светият Израилев“ 90.

изпитания и надежда

Към края на общата конференция през април 2004 г., пре-
зидент Хинкли казва: „С неохота бих искал да ви занимая със 
себе си за момент. Някои от вас са забелязали липсата на сестра 
Хинкли. За първи път от 46 години, откакто станах висш ръко-
водител, тя не присъства на обща конференция. На път за дома 
(от Африка през януари) тя припадна от изтощение. Оттогава 
ѝ е много трудно. … Струва ми се, че вътрешният ѝ часовник 
изостава и не знаем как да го пренавием.
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Това е тъжен момент за мен. Този месец бракът ни навършва 
67 години. Тя е майка на петте ни надарени и способни деца, 
баба на 25 внука и нарастващ брой правнуци. Заедно сме върве-
ли, рамо до рамо, през годините, като равностойни партньори 
в бури и слънце. Тя споделяше своето свидетелство надлъж 
и нашир за това дело, отдавайки любовта си, окуражавайки и 
подкрепяйки с вярата си, където и да отидеше“ 91.

Два дни по- късно, на 6 април, Марджъри Пей Хинкли умира. 
Милиони хора, които я обичат заради нейното любящо сърце, 
жив ум и непоколебима вяра, жалеят с президент Хинкли. Той 
изразява благодарност за писмата с обич и подкрепа, които при-
стигат от целия свят. Той казва, че те „дават утеха в момент на 
тежка скръб“ 92. Много хора правят дарения в Кредитния фонд 
за образование в нейно име.

Колкото и тежка да е загубата на Марджъри за него, президент 
Хинкли продължава напред в делото на Църквата, като и негово-
то здраве леко се влошава. Започва да използва бастун. Понякога 
го използва за опора, но по- често за да маха на членовете на 
Църквата с него. Президент Томас С. Монсън споделя разговор, 
който провежда с лекаря на президент Хинкли, който се тревожи 
за начина, по който президент Хинкли използва – и не използва 
– бастуна си. Лекарят казва: „Последното, което искаме, е той да 
падне и да счупи бедро или още по- лошо. Вместо това той го 
размахва и не го използва, когато ходи. Кажете му, че бастунът 
му е предписан от неговия лекар и че трябва да го използва по 
начина, по който е предвидено да се ползва“. Президент Монсън 
отговаря: „Докторе, аз съм съветник на президент Хинкли. Вие 
сте негов лекар. Вие му кажете!“ 93

В началото на 2006 г., на възраст 95 години, на президент 
Хинкли му е поставена диагноза рак. На общата конференция 
през октомври същата година, той казва: „Господ ми позволи 
да живея, не знам за колко дълго. Но колкото и да ми остава, 
ще продължа да давам най- доброто от себе си. … Чувствам 
се добре, здравето ми е относително добро. И когато дойде 
време друг да заеме моето място, промяната ще протече гладко 
и според волята на Онзи, Комуто принадлежи тази Църква“ 94.
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Година по- късно, през октомври 2007 г., президент Хинкли 
завършва общата конференция с думите: „Очаквам да ви видя 
отново следващия април. На 97 г. съм в момента, но се надявам 
да се справя. Нека междувременно небесните благословии бъдат 
с вас, това е смирената ни и искрена молитва, в името на нашия 
Изкупител, тъкмо Господ Исус Христос, амин“ 95.

Дъщерята на президент и сестра Хинкли, Вирджиния, описва 
четирите години след смъртта на сестра Хинкли като „завърш-
ващият камък“ на неговия живот. След това тя споделя за една 
казана от него молитва, на 2 януари 2008 г., седмица преди 
смъртта му, когато освещава ремонтирана сграда за събрания 
в Солт Лейк Сити:

„В тази молитва, по много необичаен начин, той се помоли 
на Господ за себе си като пророк. Той говори с благодарност 
как „от дните на Джозеф Смит досега Ти си избирал и опреде-
лял пророк за тези хора. Ние Ти благодарим и Те молим да го 
утешаваш и подкрепяш и да го благославяш съобразно нуждите 
му и Твоята велика цел“ 96.

В четвъртък, 24 януари 2008 г., президент Хинкли, за първи 
път, чувства, че няма да може да отиде на седмичното събрание 
с неговите братя. В неделя, 27 януари, президент Монсън му 
дава свещеническа благословия, подпомогнат от президентите 
Хенри Б. Айринг и Бойд К. Пакър. По- късно същият ден пре-
зидент Гордън Б. Хинкли умира тихо в дома си, заобиколен от 
неговите пет деца и техните брачни партньори.

Няколко дни по- късно хиляди хора поднасят своите събо-
лезнования, като минават до ковчега на президент Хинкли на 
открита служба в Залата на пророците в Центъра за конферен-
ции. Ръководители от други църкви и държавни и бизнес ръко-
водители също изпращат съболезнованията си, като изразяват 
благодарност за влиянието и ученията на президент Хинкли.

Погребалната служба се провежда в Центъра за конференции и 
се излъчва до сгради по целия свят. Като част от събранието, Хорът 
на Табернакъла изпява нов химн със заглавие: „Какво е нещото, 
което хората наричат смърт?“ Думите на химна са написани от 
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президент Хинкли – като прощално свидетелство за Исус Христос 
към неговите приятели, приемали го за свой пророк:

Какво е нещото, което хората наричат смърт,
това кротко изчезване през нощта?
Това не е краят, а началото
на по- добри светове и повече светлина.
О, Боже, докосни сърцето ми, което ме боли,
и успокой тревожните ми, натрапчиви страхове.
Нека надежда и вяра съвършени и чисти
ми дадат сила и мир отвъд моите сълзи.
Няма смърт, има само промяна
с наградата на спечелената победа;
дарът от Този, Който обича всички хора,
Синът Божий, Светият Израилев 97.
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с Първото видение започва „последната глава в дългата хроника 
на отношенията на Бог с мъжете и жените по земята“.
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Г Л А В А  1

Възстановяването на 
Евангелието – зората на 

един по- светъл ден

„Възстановяването на това славно 
Евангелие започва с явяването на Отца 

и Сина на момчето Джозеф“.

Из живота на Гордън Б. Хинкли

През целия си живот президент Гордън Б. Хинкли изпитва 
дълбоко уважение към хората и местата, които имат отноше-
ние към възстановяването на Евангелието. Той чувства особена 
благодарност за Джозеф Смит и неговата роля във Възстановя-
ването и споделя как изпитва „все по- нарастващо желание да 
дава свидетелство за божествеността на Господ и мисията на 
Пророка Джозеф Смит“ 1.

През 1935 г., докато Гордън се прибира у дома от мисията 
си в Англия, той и други завръщащи се мисионери посещават 
Свещената горичка и хълма Кумора. Те също така посещават 
затвора Картидж, където Пророкът Джозеф и Хайръм Смит са 
мъченически убити. Те ходят по прашните пътища на Наву – 
красивият град, който изгонените светии построяват на мястото 
на блатата. Несъмнено Гордън размишлява върху изпитанията 
и триумфите на ранните светии, докато посещава тези места 
и докато продължава пътя си на запад до Солт Лейк Сити по 
маршрута на пионерите.

Гордън Б. Хинкли се връща по тези свети места многократно 
през последвалите десетилетия. На коледното послание на Пър-
вото президентство на 3 декември 2000 г., той споделя следното 
свое преживяване при посещение на Свещената горичка:
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„Преди няколко години ми беше дадена задачата да посетя 
конференцията на кол Рочестър Ню Йорк. В събота казах на 
братята, които бяха с мен: „Нека станем рано сутринта, неделя 
сутрин, и отидем в Свещената горичка преди конференция-
та“. Всички се съгласиха. И така, много рано през онзи про-
летен Господен ден, президентът на мисия, президентът на 
кол, регионалният представител и аз отидохме до Палмира и 
навлязохме в горичката. Там нямаше никой. Беше спокойно и 
красиво. През нощта беше валяло. По дърветата бяха порас-
нали малки нови листа.

Говорихме тихо. Коленичихме на влажната земя и се помолих-
ме. Не чухме доловим глас. Не видяхме видение. Но по един не-
определим начин в умовете на всеки един от нас беше изявено, 
че да, описаното от Джозеф събитие се е случило там точно по 
начина, по който той го е описал. Там Бог, нашият Вечен Отец 
и Неговият Възлюбен Син, възкресеният Господ Исус Христос, 
се явяват на едно 14- годишно момче и му говорят. Тяхната не-
сравнима светлина го озарява и той получава напътствия какво 
трябва да направи.

Това величествено събитие, Първото видение, дава начало 
на възстановяването на Христовата църква на земята. Така след 
вековете тъмнина се ражда славната зора на един нов ден. 
По- късно се дава Книгата на Мормон, за да служи като още 
едно свидетелство за Господ Исус Христос. Неговото върхов-
но свещеничество е възстановено под ръцете на тези, които 
са били негови носители в древността. Ключове и власт се 
дават на Пророка и неговите сподвижници. Древната Църква 
отново е основана на земята с всичките благословии, власт, 
учения, ключове и принципи на предишни диспенсации. Това 
е (Христовата) Църква. Тя носи Неговото име. Управлява се 
чрез Неговото свещеничество. Няма под небето друго име, 
чрез което човеците да бъдат спасени. Джозеф Смит … става 
велик свидетел за това име“ 2.



Г л а В а  1

47

Учения на Гордън Б. Хинкли
1

След смъртта на Спасителя, Църквата, която Той 
организира, изпада във вероотстъпничество.

(Исус Христос) е най- важната фигура в човешката история, 
зенитът на времената и периодите на всички човеци.

Преди смъртта Си, Той ръкополага Своите апостоли. Те про-
дължават Неговото дело. Така Неговата Църква е организирана 3.

След смъртта на Спасителя, Църквата, която Той организира, 
изпада във вероотстъпничество. Изпълняват се словата на Исайя, 
който казва: „Земята също е осквернена под жителите си, защо-
то престъпиха законите, не зачитаха повелението, нарушиха 
вечния завет“ (Исайя 24:5)4.

Посланията на Павел призовават за сила сред последователи-
те на Христос, за да не попаднат в пътеките на нечестивия. Но 
духът на отстъпничеството накрая надделява 5.

Минават векове. Тъмен облак надвисва над земята. Исайя 
го описва по следния начин: „Защото ето, тъмнина ще покрие 
земята, и мрак – племената“ (Иса. 60:2).

Настъпва период на грабежи и страдания, белязан от дълги 
и кървави войни. … Това е епоха на безнадеждност, векове на 
васали и крепостници.

Отминава първото хилядолетие и настъпва второто. Първите 
му векове не предлагат нищо различно. Това е време, преизпъл-
нено със страх и страдание 6.

2
Ренесансът и Реформацията подготвят пътя 

за възстановяването на Евангелието.

Някак в този дълъг период на мрак се запалва свещ. Епохата 
на Ренесанса донася със себе си разцвет на знанието, изкуст-
вото и науката. Раждат се смели и храбри мъже и жени, които 
поглеждат към небесата в търсене на Бог и Неговия Божествен 
Син. Така възниква Реформацията 7.
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Реформаторите полагат усилия да променят (християнската) 
църква, открояват се мъже като Лутер, Мелантон, Хюз, Цвин-
гли и Тиндейл. Това са мъже с голяма смелост, някои от които 
изстрадват жестока смърт заради своите вярвания. Протестант-
ството се ражда с призив за реформи. Когато тези реформи не 
се осъществяват, реформаторите организират свои собствени 
църкви. Те правят това без свещеническа власт. Тяхното единст-
вено желание е да имат свободата да се покланят на Бог така, 
както чувстват, че следва да Му се покланят.

Докато това голямо брожение обхваща християнския свят, 
политическите сили не бездействат. Избухва Американската 
война за независимост, в резултат на която се ражда нация, 
чиято Конституция забранява на управлението на страната да 
се меси в религиозните въпроси. Настъпва зората на нов ден, 
славен ден. Така Църквата вече не е държавна. Нито една вяра 
не се поставя над друга.

След векове на мрак, болка и борба идва момента за възста-
новяване на Евангелието. Древните пророци са говорили за 
този дългоочакван ден.

Цялата история води до този период. Вековете, с цялото 
тяхно страдание и цялата тяхна надежда, са идвали и са си 
отивали. Всемогъщият съдия на народите, Живият Бог, е опре-
делил, че времето, за което пророците са говорили, следва да 
настъпи. Даниил вижда как един камък, изсечен от планината 
не с ръце, ще стане голяма планина и ще изпълни цялата земя 
(вж. Даниил 2:35, 44)8.

3
Възстановяването започва с явяването 

на Отца и Сина на Джозеф Смит.

И тогава, след като много поколения идват и си отиват по 
земята – толкова много от тях в противоречие, омраза, тъмнина 
и зло – настъпва великият нов ден на Възстановяването. Въз-
становяването на това славно Евангелие започва с явяването на 
Отца и Сина на момчето Джозеф 9.

Наистина колко забележително е това видение през 1820 г., 
когато Джозеф се моли в горичката и там пред него се явяват 
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Отца и Синът. Единият от Тях му проговаря, като го нарича по 
име и казва, посочвайки другия: „Този е Моят Възлюбен Син! 
Него слушай!“ (Джозеф Смит – История 1:17).

Нищо сравнимо с това не се е случвало преди. Човек се чуди 
защо е било толкова важно Отца и Сина да се явят едновремен-
но. Мисля, че това се случва защото така Те въвеждат диспенса-
цията на пълнотата на времената, последната и заключителна 
диспенсация, в която са събрани заедно елементите на всички 
предишни диспенсации. Това е последната глава в дългата хро-
ника на отношенията на Бог с мъжете и жените по земята 10.

Всяко направено от нас твърдение за получена божествена 
власт, всяка истина, която излагаме по отношение на валидността 
на това дело, всички те дават своето начало в Първото видение 
на момчето пророк. Без това събитие няма много, което да ка-
жем. С него се вдига завесата на диспенсацията на пълнотата 
на времената, за която Бог е обещал, че ще възстанови пълната 
сила, дарове и благословии на всички предходни диспенсации 11.

4
Възстановени са свещеническата власт и ключове.

Възстановявайки Аароновото свещеничество, възкресени-
ят Йоан Кръстител полага ръце на главите на Джозеф Смит и 
Оливър Каудъри и казва: „На вас, съслужители мои, в името на 
Месията, аз предавам Свещеничеството на Аарон, което държи 
ключовете за служението на ангелите и на евангелието на по-
каянието, и на кръщението чрез пълно потапяне за опрощение 
на греховете“ (У. и З. 13:1)12.

Това е последвано от посещението на апостолите на Господ 
Исус Христос – Петър, Яков и Йоан, които предават на Джозеф 
Смит и Оливър Каудъри Мелхиседековото свещеничество, което 
тези апостоли са получили от ръцете на Самия Господ 13.

Трима от апостолите (на Спасителя) – Петър, Яков и Йоан 
– се явяват на Джозеф и Оливър някъде „в пустошта“ на брега 
на река Саскуахана (вж. У. и З. 128:20). Те поставят ръце върху 
главите им и им дават тази свята власт. …
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Мога да проследя моето свещеничество в пряка последова-
телност до това събитие. Тя е както следва: Бях ръкоположен 
от Дейвид О. Маккей, който е ръкоположен от Джозеф Ф. Смит, 
който е ръкоположен от Бригъм Йънг, който е ръкоположен от 
Тримата свидетели, които са ръкоположени от Джозеф Смит- мл. 
и Оливър Каудъри, които са ръкоположени от Петър, Яков и 
Йоан, които са ръкоположени от Господ Исус Христос.

По подобен начин то е дадено (на всеки един носител на 
Мелхиседековото свещеничество). Всеки един от вас, братя, 
носители на това свещеничество, също сте го получили в пря-
ка последователност от ръкополагането, извършено от Петър, 
Яков и Йоан 14.

5
Чрез Джозеф Смит Господ разкрива истини, 
които ни открояват от останалите църкви.

Позволете ми да изброя няколко от многобройните учения и 
практики, които ни разграничават от всички останали църкви, 

Властта и ключовете на свещеничеството са възстановени 
на земята като част от Възстановяването.
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и всички те са получени чрез откровение от младия пророк. 
Те са ви познати, но си заслужава да ги повторим и да размиш-
ляваме над тях.

Божеството

Първото от тях … е явяването на Самия Бог и Неговия Възлю-
бен Син, възкресения Господ Исус Христос. По мое мнение, това 
величествено божествено проявление е най- великото събитие 
след раждането, живота, смъртта и възкресението на нашия 
Господ в средата на времето.

Нямаме информация за каквото и да било друго събитие, 
равно на това.

В продължение на векове хората се събират и спорят за ес-
теството на Божеството. През 325 година Константин събира 
учени от различни фракции в Никея. След мъчителен двумесе-
чен дебат, те постигат съгласие и приемат определение, което 
в продължение на поколения се е приемало за доктринално 
изложение сред християните относно Божеството.

Каня ви да прочетете това определение и да го сравните с 
твърдението на момчето Джозеф. Той просто казва, че Бог е 
застанал пред него и му е говорил. Джозеф може да Го види 
и чуе. Той има формата на човек, реално съществуваща Лич-
ност. До него е застанал възкресеният Господ, отделна Лич-
ност, Която Той представя като Своя Възлюбен Син, с Когото 
Джозеф също говори.

Твърдя, че за краткото време на това забележително видение 
Джозеф научава повече за Божеството от всички учени и духов-
ници от миналото.

В това божествено откровение отново е потвърдена без ни-
какво съмнение реалността на буквалното възкресение на Гос-
под Исус Христос.

Това знание за Божеството, скрито от света в продължение 
на векове, е първото велико учение, което Бог открива на Своя 
избран служител 15.
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Книгата на Мормон е допълващо 
Библията свидетелство

Следващата ми тема засяга още едно много важно нещо, което 
Бог е разкрил.

Християнският свят приема Библията за слово Божие. Повече-
то хора нямат представа по какъв начин тя е достигнала до нас.

Тъкмо прочетох една новоиздадена книга на виден учен. От 
информацията, която той предоставя, е явно, че различните 
книги са събрани по доста разхвърлян начин. В повечето слу-
чаи текстовете се изготвят дълго след описаните в тях събития. 
Човек основателно може да попита: „Истинна ли е Библията? 
Тя наистина ли е словото Божие?“

Ние отговаряме, че е толкова вярна, доколкото е правилно 
преведена. Господната ръка е действала в нейното написване. 
Но тя вече не е единствена. Съществува още едно свидетелство 
за описаните в нея важни и значими истини.

„Книгата на Мормон … Говори като глас от прахта, 
като свидетелство за сина Божий“.
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Писанията заявяват, че „от устата на двама или трима свиде-
тели ще се потвърди всяка работа“ (2 Коринтяните 13:1).

Книгата на Мормон излиза наяве чрез дара и силата Божии. 
Говори като глас от прахта, като свидетелство за Сина Божий. 
Говори за Неговото раждане, служение, разпъване, Възкресе-
ние и за Неговото явяване на праведните в земята Изобилие на 
американския континент.

Тя е нещо осезаемо, което може да бъде държано в ръце, 
прочетено и подложено на проверка. Между кориците си съ-
държа обещание с божествен произход. Вече милиони хора са 
го подложили на проверка и са открили, че това е един истинен 
и свещен летопис. …

Както Библията е свидетелството на Стария свят, Книгата на 
Мормон е свидетелството на Новия. Те заедно оповестяват Исус 
като Син на Отца. …

Тази свята книга, дадена като откровение от Всемогъщия, 
наистина е още едно свидетелство за божествеността на нашия 
Господ 16.

свещеническа власт и организация на Църквата

Свещеничеството е властта да се действа от името на Бог. 
Прочетох наскоро (една) книга (за) вероотстъпничеството на 
първоначалната Църква. Ако властта на тази Църква е изгубена, 
по какъв начин трябва да се възстанови?

Свещеническата власт се дава от единственото място, от-
където може да се даде, тя се дава от небесата. Дадена е от 
ръцете на хората, които са я държали, когато Спасителят е 
бил на земята. …

Колко красиво е разгръщането на модела на възстановяването, 
довел до организирането на Църквата през 1830 г. … Самото име 
на Църквата е дадено чрез откровение. На кого е била току- що 
организираната Църква? На Джозеф Смит ли? На Оливър Кау-
дъри ли? Не, това е Църквата на Исус Христос, възстановена на 
земята в тези последни дни 17.
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семейството

Друго велико и единствено по рода си откровение, дадено 
на Пророка, е планът за вечен живот на семейството.

Семейството е творение на Всемогъщия. То представлява 
най- свещената от всички връзки. Представлява най- сериозното 
от всички начинания. То е основната единица на обществото.

Чрез откровение от Бог към Неговия пророк се дават учени-
ята и властта, според които семействата се запечатват заедно 
не само за този живот, но и за цялата вечност 18.

невинността на малките деца

Невинността на малките деца е друго откровение, което Бог 
е дал посредством Пророка Джозеф. Общоприета е практиката 
да се кръщават бебета за премахване на последиците от нещо, 
описано като грехът на Адам и Ева. Според ученията на Възста-
новяването, кръщението служи за опрощаване на личните ни 
грехове. То се превръща в един вид завет между Бог и човека. 
Сключва се на отговорна възраст, когато човек е достатъчно 
възрастен, за да може да различава правилното от грешното. 
Извършва чрез пълно потапяне, което символизира смъртта и 
погребението на Исус Христос и Неговото Възкресение 19.

спасение за мъртвите

Ще продължа, като спомена още една открита истина. Казано 
ни е, че Бог не гледа на лице, и все пак не знам за друга Църква, 
която да се грижи за заминалите от другата страна на завесата 
на смъртта, така че да могат да получат всяка предоставяна на 
живите благословия. Великото учение за спасение на мъртвите 
е уникално за тази Църква. … На починалите се предоставя 
същата възможност като на живите. Отново, каква славна и 
чудесна възможност е предоставил Всемогъщият чрез Своето 
откровение към Неговия пророк 20.

естеството, целта и потенциала на Божиите чеда

Открива се и вечното естество на човека. Ние сме синове 
и дъщери Божии. Бог е Отец на нашите духове. Живели сме 
преди да дойдем тук. Имали сме личност. Родени сме в този 
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живот според божествен план. Тук сме, за да се изпита нашето 
достойнство чрез упражняване на нашата свобода на избор, 
която Бог ни е дал. Когато умрем, ще продължим да живеем. 
Нашият вечен живот се състои от три фази: първата е нашето 
доземно съществуване, втората е нашето земно съществува-
не, третата – нашето съществуване след смъртта. Със смъртта 
умираме за този свят и преминаваме през завесата в сферата, 
за която сме достойни. Отново, това скъпоценно учение е уни-
кално за тази Църква и е единствено по рода си и ни е дадено 
чрез откровение 21.

съвременно откровение

Предложих това кратко обобщение на многото знание и власт, 
които Бог излива върху Неговия пророк. … Има още едно, 
което трябва да спомена. Това е принципът на съвременното 
откровение. Символът на вярата, написан от Пророка, гласи:

„Ние вярваме във всичко, което Бог е разкрил, във всичко, 
което понастоящем разкрива, и вярваме също, че Той все още 
ще разкрива много велики и важни неща, принадлежащи на 
Царството Божие“ (Символът на вярата 1:9).

Една растяща Църква, която се разпростира по земята в тези 
сложни времена, се нуждае от неспирно откровение от небесния 
престол, за да може да бъде ръководена и придвижвана напред.

Ние свидетелстваме, че, чрез молитва и грижливо търсене на 
волята Господна, се получават напътствия, дават се откровения 
и Господ благославя Своята Църква, докато тя се движи напред 
по пътеката на своята съдба.

Върху здравата основа на божественото призование на 
Пророка и даваните му от Бог откровения, ние продължаваме 
напред 22.

Като15- ти пророк след Джозеф Смит и приемник на проро-
ческата мантия, която му е била дадена, аз тържествено давам 
своето свидетелство, че разказът на Пророка Джозеф Смит за 
(събитията на Възстановяването) е истинен, че Отец е дал сви-
детелство за божествеността на Своя Син, че Синът е дал напът-
ствия на момчето пророк и че в резултат са последвали редица 



Г л а В а  1

56

събития, които са довели до организирането на „единствената 
истинска и жива Църква по лицето на цялата земя“ (У. и З. 1:30)23.

Предложения за изучаване и преподаване

Въпроси
• Защо за хората по света е нужно Църквата и Евангелието 

на Исус Христос да бъдат възстановени? (Вж. раздел 1.) По 
какви начини Господ подготвя пътя за възстановяването на 
Евангелието? (Вж. раздел 2.)

• Помислете върху ученията на президент Хинкли относно Пър-
вото видение (вж. раздел 3). По какви начини ви е повлияло 
вашето свидетелство за Първото видение?

• Защо е било необходимо свещеничеството да бъде възстано-
вено чрез небесни пратеници? (Вж. раздел 4.) Защо е важно 
за носителите на Мелхиседековото свещеничество да могат 
да проследят своята свещеническа власт до Исус Христос?

• В раздел 5 прегледайте обобщението на някои от дадените 
чрез откровение на Пророка Джозеф Смит истини. Как тези 
истини са благословили живота ви? Как можем да помагаме 
на децата да разбират и ценят тези истини?

Свързани с темата стихове:
Исайя 2:1–3; Деянията 3:19–21; Откровението 14:6–7; 2 Нефи 

25:17–18; У. и З. 128:19–21

Помощни материали за изучаване
„Личното ви изучаване на Евангелието е най- ефективно, когато 

сте учени със Светия Дух. Винаги започвайте личното си изуча-
ване на Евангелието, като се молите Светият Дух да ви помогне 
в изучаването“ (Проповядвайте Моето Евангелие, 2004 г., с. 18).
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„Вярвам и свидетелствам, че мисията на тази Църква 
е да бъде знаме за народите и светлина за света“.
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Знаме за народите, 
светлина за света

„Днес трябва да бъдем силни. Настъпил е 
моментът да вървим напред без колебания, 

напълно запознати със значението, обхвата 
и важността на нашата мисия“.

Из живота на Гордън Б. Хинкли

Скоро след като се завръща от своята мисия в Англия, Гордън 
Б. Хинкли изпълнява една последна задача, дадена му от него-
вия президент на мисия, Джозеф Ф. Мерил. Президент Мерил е 
също член на Кворума на дванадесетте апостоли и иска да от 
Гордън да даде отчет пред Първото президентство – президен-
тите Хибър Дж. Грант, Дж. Рубен Кларк- мл. и Дейвид О. Маккей. 
Гордън се свързва със секретаря на Първото президентство и 
уговаря среща.

Когато Гордън влиза в съвещателната зала на Първото прези-
дентство, президент Грант и съветниците му го посрещат сър-
дечно. След това президент Грант казва: „Брат Хинкли, даваме ви 
петнадесет минути да ни кажете, това, което старейшина Мерил 
желае да чуем“. След час и петнадесет минути Гордън си тръгва 
от залата. В дадените му петнадесет минути той представя една 
от тревогите на президента на мисия: мисионерите имат нужда 
от по- добри печатни материали, които да им помагат в тяхната 
работа. Неговото кратко изложение води до въпроси от страна 
на Първото президентство и едночасово обсъждане.

Изпълнил тази задача, Гордън си тръгва с чувството, че „ми-
сията му окончателно е приключила и е настъпил момента да 
продължи напред и да изготви планове за бъдещето“. Вече се 
е дипломирал от Университета на Юта със степен по английска 
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литература и има желанието да следва магистратура по журна-
листика в Колумбийския университет в Ню Йорк Сити. Но едно 
телефонно обаждане два дни след срещата му с Първото прези-
дентство променя плановете му. Обажда му се президент Маккей, 
който казва: „Брат Хинкли, вчера на събранието на Президент-
ството с Дванадесетте обсъдихме темата на нашия разговор с 
вас. След това организирахме комисия, състояща се от шестима 
члена на Дванадесетте и старейшина Стивън Л. Ричардс като 
председател, която да се занимава с посочените от вас нужди. 
Бихме желали да ви поканим да работите с тази комисия“ 1.

Гордън приема предложението и е нает като изпълнителен 
секретар на новосформираната Църковна комисия за радио, 
публикации и мисионерска литература. Той така и не следва в 
Колумбийския университет, нито работи като журналист в пу-
бликуването на световните вести. Вместо това започва своето 
траещо цял живот усилие да разпространява благата вест на 
Евангелието. По- късно тези отговорности се разширяват, докато 
той служи като висш ръководител.

Развил способността да се изразява ясно дори в трудни си-
туации, на Гордън Б. Хинкли често му се дава възможността да 
бъде интервюиран от журналисти. Като президент на Църквата, 
той продължава да приема такива възможности, като така изпъл-
нява своята роля в извеждането на Църквата на Исус Христос 
„от неизвестността“ (У. и З. 1:30). Той заявява:

„Вярвам и свидетелствам, че мисията на тази Църква е да бъде 
знаме за народите и светлина за света. Върху нас е възложен 
огромен и всеобхватен дълг, от който не можем да се оттеглим 
или отклоним. Ние приемаме този дълг и сме решени да го из-
пълним, като с помощта на Бог ще го изпълним“ 2.

Учения на Гордън Б. Хинкли
1

Подобно на камъка във видението на Даниил, 
Църквата се търкаля, за да изпълни цялата земя.

Тази Църква започва със смирената молитва на момче-
то Джозеф Смит в горичката на бащината му ферма. От това 
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забележително преживяване, наречено Първото видение, из-
раства това дело. … То е самото въплъщение на видението на 
Даниил за камъка, отсечен от планината не с ръце, търкалящ се 
да изпълни цялата земя (вж. Даниил 2:44–45)3.

Когато Църквата е организирана през 1830 г., тя има само шест 
члена, една шепа вярващи, всички живеещи в едно неизвестно 
село. … Днес коловете на Сион процъфтяват във всеки щат на 
САЩ, във всяка провинция на Канада, във всеки щат в Мексико, 
във всяка страна в Централна Америка и из цяла Южна Америка.

Има конгрегации на Британските острови и Европа, където 
хиляди хора са се присъединили към Църквата през години-
те. Това дело е достигнало до балтийските народи и на юг до 
България, Албания и други райони от тази част на света. Раз-
пространява се из обширните райони на Русия. Простира се и 
в Монголия и на юг сред народите от Азия, островите в Тихия 
океан, Австралия и Нова Зеландия, в Индия и Индонезия. То 
процъфтява сред много от народите в Африка. …

И това е само началото. Това дело ще продължи да расте и 
преуспява, и да напредва по земята 4.

2
Ранните ръководители на Църквата имат пророчески 
поглед към бъдещето за съдбата на Господното дело.

На 24 юли 1847 г. нашите пионери пристигат в долината (Солт 
Лейк). Два дни по- рано пристига преден отряд. Бригъм Йънг 
пристига в събота. На следващия ден се провеждат неделни 
служби както сутринта, така и следобед. Не разполагат със как-
вато и да било сграда, в която да се събират. Предполагам, че 
в силната жега на онази юлска неделя, те седят на фургоните 
си и се облягат на колелата, докато братята говорят. Пристигат 
в разгара на лятото и са изправени пред тежката и неотложна 
задача да посеят някаква реколта. Но президент Йънг ги умолява 
да не нарушават Господния ден, нито тогава, нито в бъдеще.

На следващата сутрин се разделят на групи, за да изследват 
околността. Бригъм Йънг, Уилфърд Уудръф и няколко техни 
приятели тръгват от лагера. … Изкачват се на един заоблен 
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хълм, като на президент Йънг му е трудно, поради скорошно 
заболяване.

Когато тези братя се качват на хълма, те поглеждат долината, 
разположена на юг от тях. Като цяло тя е безплодна, с изключе-
ние на върбите и тръстиките покрай потоците, по които водата 
от планините се спуска до езерото. В нея няма никаква сграда, 
но през изминалата събота Бригъм е казал: „Това е мястото“.

Хълмът, на който се изкачват, е наречен Ензайн Пийк (хълм 
„Знаме“), въз основа на следните пророчески слова на Исайя: „И 
Той (Бог) ще издигне знаме за народите от далеч и ще засвири 
за всеки от тях от края на земята; и, ето, те скоро ще дойдат 
набързо“. (Иса. 5:26.)

„И ще издигне знаме за народите и ще събере изгонените на 
Израил, и ще събере в едно разпръснатите на Юда от четирите 
краища на земята“. (Иса. 11:12.) …

Мисля, че тогава (тези братя) може да са говорили за постро-
яването на храм … в изпълнение на следните слова на Исайя:

„В последните дни хълмът на дома Господен ще се утвърди 
по- високо от всички хълмове и ще се издигне над бърдата; и 
всички народи ще се стекат на него.

И много племена ще отидат и кажат: Елате, да възлезем на 
хълма Господен, в дома на Якововия Бог; Той ще ни научи на 
пътищата Си, и ние ще ходим в пътеките Му, защото от Сион ще 
излезе законът и словото Господне – от Йерусалим“. (Иса. 2:2–3.)

Колко безразсъдно, биха си казали някои, ако бяха чули тези 
мъже през тази юлска утрин на 1847 г. Те не изглеждат като 
държавници с велики мечти. Не изглеждат като владетели, на-
двесили се над карти в планирането на империя. Те са изгнани-
ци, прокудени от далечния си град на (река) Мисисипи в този 
пустинен район на Запада. Но са отдадени на едно видение от 
Писанията и слова на откровение.

Удивен съм от проникновението на тази малка група. Тол-
кова е дръзка и смела. Почти невероятно е. Ето ги, почти на 
1 600 км от най- близкото селище на изток и на около 1 300 км 
от тихоокеанското крайбрежие. Дошли са в непознат климат. 
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Почвата е различна от чернозема на Илинойс и Айова, където 
за последно са живели. Никога не са отглеждали реколта там. 
Никога не са презимували там. Нямат построена каквато и да 
било сграда. Тези пророци, облечени в стари и износени от пъ-
туването дрехи, обути в ботуши, носени за над 1 600 км от Наву 
до тази долина, говорят за видения за Милениума. Те говорят 
с пророческо прозрение за удивителната съдба на това дело. 
Те слизат от хълма през този ден и се захващат за работа, за да 
реализират тази съдба 5.

3
Никога не трябва да губим поглед от божествената 

съдба на Божието дело и ролята, която имаме в него.

Понякога в наши дни, докато ходим по тесните си пътеки и 
изпълняваме своята малка част, ние губим поглед от голямата 
картина. Когато бях малко момче, навсякъде имаше впрегатни 
коне. Важна част от сбруята е оглавникът. На оглавника от двете 
страни има капаци. Те се поставят, за да може конят да вижда 
само напред, а не настрани. Тяхната цел е той да не се стряска 
и разсейва и да поддържат вниманието му на пътя пред него.

два дни след пристигането си в долината солт лейк, Бригъм 
Йънг и още няколко братя се изкачват на един заоблен хълм, 

който наричат ензайн Пийк, и оглеждат околността.
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Някои от нас работят все едно имат такива капаци на очите. 
Виждаме само тясната пътека пред нас. И не обхващаме по- 
широкия спектър. Може да имаме малка отговорност в Църквата. 
Добре е усърдно да изпълняваме тази отговорност. Също така е 
добре да знаем как тази отговорност допринася за реализирането 
на великата обща програма на разрастващото се Божие царство.

Президент Харолд Б. Лий веднъж казва … , цитирайки неиз-
вестен автор: „Оглеждайте големи полета и обработвайте малки“.

Моето тълкуване на това изказване е следното: трябва да 
разпознаваме ширината, дълбочината и височината – величието 
и чудото, обсега и всеобхватността – на Господната програма, 
след което да работим с усърдие, за да изпълняваме своята от-
говорност в дадената ни роля в тази програма.

Всеки от нас има малко поле, което да обработва. Докато 
правим това, ние никога не трябва да губим поглед от голямата 
картина, от мащабната цялост на съдбата на това дело. То ни 
е възложено от Бог, нашия Небесен Отец, и всеки от нас има 
роля в изтъкаването на неговата величествена картина. Нашият 
личен принос може да е малък, но той има своето значение. …

… Докато изпълнявате ролята, за която сте призовани, никога 
не губете поглед от цялата величествена и прекрасна картина на 
целите на тази диспенсация на пълнотата на времената. Изтъчете 
красиво своя малък конец във великия гоблен, моделът за който 
ни се дава от Бога на Небесата. Дръжте високо знамето, под 
което вървим. Бъдете усърдни, бъдете истинни, бъдете добро-
детелни, бъдете верни, за да няма несъвършенство в това знаме.

Погледът към бъдещето за това царство не е повърхностен 
нощен сън, който избледнява с настъпването на утрото. Това е 
реалният план и делото на Бог, нашият Вечен Отец. То включва 
всички Негови чеда.

Докато се борят с храсталаците на тези западни долини (на 
Юта), за да положат основите на тази общност, докато вършат 
всички обикновени дела, необходими за тяхното оцеляване и 
растеж, нашите предшественици пионери никога не оставят 
величието на великото дело, с което са се захванали. Ние трябва 
да работим в това дело с тяхната далновидност. Това дело ще 
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продължи напред след като си тръгнем оттук. Нека Бог ни помага 
да даваме най- доброто от себе си като служители, призовани 
според Неговата божествена воля, за да продължаваме напред 
в изграждането на царството с несъвършени ръце, обединени 
заедно в изпълнението на един съвършен план 6.

4
Можем да бъдем знаме за народите и от 

нас хората по света да черпят сила.

Мои братя и сестри, настъпил е моментът да полагаме малко 
повече усилия, да вдигнем поглед и да разширим умовете си 
и по- задълбочено да разберем великата хилядолетна мисия на 
тази Църква на Исус Христос на светиите от последните дни. 
Днес трябва да бъдем силни. Настъпил е моментът да вървим 
напред без колебания, напълно запознати със значението, об-
хвата и важността на нашата мисия. Настъпил е моментът да 
вършим правилното, независимо от последиците. Настъпил е 
моментът да спазваме Божиите заповеди. Време е да помагаме 
с доброта и обич на страдащите и на изгубените из дебрите 
на тъмнината и болката. Настъпил е моментът да бъдем вни-
мателни и добри, порядъчни и любезни един към друг във 
всичките си взаимоотношения. С други думи, трябва да бъдем 
по- подобни на Христос 7.

Освен ако светът не промени настоящите тенденции (което 
не е особено вероятно), и ние, от своя страна, продължим да 
следваме ученията на пророците, ще бъдем все по- различни и 
открояващи се и светът ще забележи това. Например, докато 
цялостта на семейството се срива под светския натиск, нашата 
позиция относно светостта на семейството ще става все по- явна 
и по- откроена в своя контраст, ако имаме вярата да отстояваме 
тази позиция.

С нарастващата толерантност към „свободния“ секс, учени-
ето на Църквата, което неотклонно е било излагано за повече 
от век и половина, ще се откроява все повече и за мнозина ще 
е дори странно.

Докато употребата на алкохол и злоупотребата с наркотици 
всяка година се задълбочават в нашето общество, позицията ни, 
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изложена от Господ преди повече от век и половина, ще става 
все по- необикновена за света. …

Докато Господният ден все повече се превръща в ден за па-
заруване и развлечения, хората, които се подчиняват на закона, 
изписан от пръста Господен на Синайската планина, и подновен 
в съвременно откровение, все повече ще се открояват.

Невинаги е лесно да живеем в света и да не бъдем част от 
него. Не можем да живеем изцяло отделени, нито бихме искали 
това. Трябва да общуваме с околните. И, когато правим това, 
можем да бъдем благи. Можем да не се натрапваме. Можем да 
избягваме всякакъв дух на самодоволство. И в същото време 
можем да отстояваме стандартите си. …

Когато следваме тези и други излагани от Църквата стандарти, 
мнозина от света ще ни уважават и ще намерят сила да следват 
това, в което самите те са убедени, че е истина.

Както казва Исайя: „И много племена ще отидат и кажат: Елате, 
да възлезем на хълма Господен, в дома на Якововия Бог; Той 
ще ни научи на пътищата Си, и ние ще ходим в пътеките Му“. 
(Иса. 2:3.)

Не е нужно да правим компромиси. Не трябва да правим ком-
промиси. Свещта, която Господ е запалил в тази диспенсация, 
може да стане светлина за целия свят и хората, които виждат 
нашите дела, ще славят нашия Отец в Небесата и в своя живот 
ще следват примерите, които са видели в нашия живот.

Започвайки от вас и мен, ние можем да бъдем група хора, 
които, чрез добродетелта на нашия живот в домовете ни, на 
работните ни места и дори в нашето развлечение, можем да 
станем като град, поставен на хълм, към който хората могат да 
гледат и от който да се учат, можем да станем знаме за народите, 
от което хората по света могат да получават сила 8.

Ако ще издигаме тази Църква като знаме за народите и свет-
лина за света, ние трябва в по- голяма степен да приемаме от 
светлината на Христовия живот в личните си обстоятелства. 
Когато защитаваме правдата, ние не трябва да се страхуваме 
от обстоятелствата. Никога не трябва да се страхуваме. Павел 
казва на Тимотей:
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„Защото Бог ни е дал дух не на страх, а на сила, любов и 
себевладение.

И така, не се срамувай да свидетелстваш за нашия Господ“ 
(2 Тимотей 1:7–8)9.

Не можете просто да приемате за даденост тази кауза, Хрис-
товата кауза. Не можете просто да стоите настрана и да гледате 
битката между силите на доброто и на злото. …

… Увещавам ви с всичките си способности да поемете своето 
задължение над изискванията на всекидневния живот – да бъдете 
силни, да застанете начело в защита на ценностите, изградили 
нашата цивилизация, които дават утеха и мир в живота ни. Мо-
жете да застанете начело. Като членове на тази Църква, трябва 
да застанете начело в защита на ценностите, които тази Църква 
поддържа. Не позволявайте на страха да спира вашите усилия 10.

Няма от какво да се страхуваме. Бог е на руля. Той ще на-
правлява това дело към добро. Той ще обсипва с благословии 
хората, които вървят в подчинение на Неговите заповеди. Такова 
е Неговото обещание. В Неговата способност да спазва това 
обещание никой от нас не трябва да се съмнява.

… Нашият Спасител, нашият Изкупител, Великият Йехова, 
могъщият Месия е обещал: „Ще вървя пред лицето ви. Ще 
бъда от дясната ви страна и от лявата, и Моят Дух ще бъде в 
сърцата ви, и ангелите Ми ще са около вас, за да ви подкрепят“ 
(У. и З. 84:88).

„Ето защо, не бой се, малко стадо; вършете добро; нека земя 
и пъкъл се обединят срещу вас, защото ако сте построени на 
Моята канара, те не могат да надделеят. …

Поглеждайте към Мене във всяка мисъл; не се съмнявайте, 
не се бойте.

Вижте раните, които пронизаха страната Ми, а също и беле-
зите от гвоздеите по ръцете и нозете Ми; бъдете верни, спаз-
вайте заповедите Ми и ще наследите царството небесно“ (У. и 
З. 6:34, 36–37).

Обединени, работейки заедно, ние ще вървим напред като 
служители на живия Бог, вършейки делото на Неговия Възлюбен 
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Син, нашия Учител, на Когото служим и Чието име се стремим 
да прославяме 11.

Трябва да бъдем непоклатими. Трябва да устояваме на натиска 
на света. Докато правим това, Всемогъщият ще ни дава сила и 
ще ни защитава, ще ни води и ще ни дава откровения. Ще имаме 
утехата да знаем, че правим това, което Той желае да правим. 
Другите може и да не са съгласни с нас, но съм убеден, че ще 
ни уважават. Няма да бъдем оставени сами. Има много хора, 

„ако ще издигаме тази Църква като знаме за народите 
и светлина за света, ние трябва в по- голяма степен да 

приемаме от светлината на Христовия живот“.
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които не са от нашата вяра, които имат същата позиция. Те ще 
ни подкрепят. Те ще ни помагат в нашите усилия 12.

Нека ликуваме в този прекрасен период на делото Господно. 
Нека не бъдем горделиви или надменни. Нека бъдем смирено 
благодарни. И нека ние, всеки от нас, да вземе решение да до-
бавя към светлината на това величествено дело на Всемогъщия, 
за да може то да свети като фар и източник на сила и доброта 
за целия свят 13.

Предложения за изучаване и преподаване

Въпроси
• Четейки раздел 1, какви са чувствата ви, докато размишлявате 

върху растежа на Църквата от 1830 г. до наши дни?

• Прегледайте разказа на президент Хинкли за това как първите 
пионери пристигат в долината Солт Лейк (вж. раздел 2). Какво 
можем да научим от този разказ? Как ние сме облагодетел-
ствани от пророческата прозорливост на ранните църковни 
ръководители? Какво според вас означава да бъдем „знаме за 
народите“? (Вж. Исайя 5:26; 11:12.)

• В раздел 3 президент Хинкли ни насърчава да видим „голямата 
картина“ и „по- широкия поглед към бъдещето“ на Божието 
дело. Защо е необходимо да виждаме тази голяма картина? 
Защо понякога губим поглед от нея? По какви начини нашите 
малки усилия допринасят за растежа на Божието царство? 

• Прегледайте начините, по които според президент Хинкли 
светиите от последните дни „стават все по- различни и от-
крояващи се“ (раздел 4). Как можем да развиваме по- широк 
поглед към бъдещето и повече смелост в придвижването на 
Божието дело напред? Как можем да живеем в света, без да 
бъдем част от него? Как можем „в по- голяма степен приемаме 
от светлината на Христовия живот“? Защо е важно да защита-
ваме праведността?

Свързани с темата стихове:
Матей 5:14–16; 1 Нефи 14:14; У. и З. 1:1–6; 65:1–6; 88:81; 115:5–6
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Помощ в преподаването
„Погрижете се да не мислите, че сте „истинският учител“. Това 

е сериозна грешка. … Внимавайте да не пречите. Основната ро-
ля на учителя е да подготви пътя така, че хората да имат духовно 
изживяване с Господ“ (Gene R. Cook, цитиран в Преподаването 
– няма по- велико призование, 1999 г., с. 41).
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Култивиране на 
щастливо отношение и 

оптимистичен дух

„Бъдете вярващи. Бъдеше щастливи. Не се 
обезсърчавайте. Нещата ще се подредят“.

Из живота на Гордън Б. Хинкли

Майката на президент Гордън Б. Хинкли, Ейда Битнър Хин-
кли, често казва: „щастливото отношение и усмихнатото лице 
могат да прекарат човек през почти всяка беда“ и „всеки човек е 
отговорен за собственото си щастие“ 1. Неговият баща, Брайънт 
С. Хинкли, също има „вродено позитивен светоглед“ 2. Прези-
дент Хинкли си спомня: „Като млад мъж, когато бях склонен да 
говоря критично, моят баща казваше: „Циниците нямат принос, 
скептиците не създават, съмняващите се не постигат“ 3. Повлиян 
от напътствията и примера на своите родители, младият Гордън 
Хинкли се научава да гледа на живота с оптимизъм и вяра.

Като мисионер в Англия, старейшина Хинкли работи усилено 
да следва напътствията на своите родители. Той и колегите му 
всяка сутрин си стискат ръцете и си казват един на друг: „Живо-
тът е добър“ 4. Почти 70 години по- късно той предлага на група 
мисионери във Филипините да правят същото. „Вчера беше 
един страхотен ден – казва им той. – Всеки ден в моя живот е 
страхотен. Надявам се всеки ден в живота ви да е страхотен – 
на всеки един от вас. Надявам се, че всяка сутрин ще можете 
да се подготвите, да стиснете ръка на колегата си и да кажете: 
„Братко (Сестро), животът е добър. Нека излезем и прекараме 
един добър ден“. И когато се прибирате вечер, надявам се да 
можете да си кажете един на друг: „Беше един добър ден. Пре-
карахме добре. Помогнахме на еди кой си. … Ще продължим 
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„има причини да чувстваме оптимизъм“.
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да работим с тях, да се молим и се надяваме, че ще дойдат в 
Църквата“. На мисия всеки един ден трябва да бъде добър“ 5.

Това напътствие е пример за начина, по който президент 
Хинкли гледа на живота. Старейшина Ръсел М. Нелсън от Кво-
рума на дванадесетте апостоли споделя следните наблюдения 
за президент Хинкли и неговата съпруга Марджъри: „Те не губят 
време в размишления за миналото или тревоги за бъдещето. 
Също така устояват сред противопоставянето“ 6. Старейшина 
Джефри Р. Холанд, също от Кворума на дванадесетте апостоли, 
коментира: „Нещата ще се подредят“ е може би най- повтаряното 
насърчение на президент Хинкли към роднини, приятели и съ-
трудници. „Продължавайте да се опитвате – казва той. – Бъдете 
вярващи. Бъдеше щастливи. Не се обезсърчавайте. Нещата ще 
се подредят“ 7.

Учения на Гордън Б. Хинкли
1

Дори когато мнозина са негативно и 
песимистично настроени, ние можем да 

култивираме щастлив и оптимистичен дух.

По света се шири ужасната болест на песимизма. Той е почти 
ендемичен. Непрекъснато сме хранени с изобилна и горчива 
диета от очерняне, изтъкване на недостатъци и злословене. …

Идвам … с молба да спрем да търсим бурите и да се наслаж-
даваме по- пълноценно на слънцето. Предлагам да наблягаме 
на положителното. Моля ви да гледаме малко по- надълбоко за 
доброто, в гласовете ни да няма обиди и сарказъм, по- щедро 
да възхваляваме добродетелта и усилието.

Не ви моля да не отправяте никаква критика. Растежът е ре-
зултат на поправяне. Силата произлиза от покаяние. Мъдри са 
мъжът и жената, които допускат посочени от околните грешки, 
след което променят своя курс. Не казвам, че само мед трябва 
да капе от устните ни. Разумният начин на изразяване, искрен 
и честен, е умение, което трябва да търсим и култивираме. 
Предлагам и ви моля да отхвърлим негативизма, който така се 
е просмукал в нашето общество, и да търсим необикновеното 
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добро сред нас, на времената, в които живеем, да говорим за 
добродетелите на хората повече, отколкото за техните грешки, 
така че оптимизмът да замести песимизма. Нека нашата вяра 
замести страховете ни 8.

Има причини да чувстваме оптимизъм в този свят. Да, има 
трагедии. Да, проблемите са навсякъде. Но … с песимизъм и 
цинизъм не може, няма как да градим. Гради се с оптимизъм, 
работи се с вяра – така се случват нещата 9.

Не се отчайвайте. Не се отказвайте. Търсете слънчевата свет-
лина отвъд облаците. С течение на времето ще ви се дават 
възможности. Не позволявайте на пророците на унинието да 
ограничават вашите възможности 10.

Култивирайте щастливо отношение. Култивирайте оптимисти-
чен дух. Вървете с вяра, радвайте се на красотите на природата, 
на добрината в обичните ви хора, на свидетелството, което 
носите в сърцето си за божествените неща 11.

Господният план е план на щастие. Ако култивираме дух на 
щастие, пътят ще бъде по- лек, грижите – по- малко, сблъсъците 
– не така трудни 12.

2
Вместо да се съсредоточаваме върху 

проблемите си, може да позволим на един дух 
на благодарност да ни води и благославя.

Колко изобилно сме благославяни! Колко благодарни трябва 
да бъдем! … Култивирайте дух на благодарност за благослови-
ите на този живот и за удивителните дарове и привилегии, на 
които се радва всеки един от нас. Господ е казал, че кротките 
ще наследят земята. (Вж. Мат. 5:5.) Не мога да избегна интер-
претацията, че кротостта предполага дух на благодарност, а не 
отношение на самодостатъчност, признаване на по- висша сила 
отвъд нас самите, признаване на Бог и приемане на Неговите 
заповеди. Така се ражда мъдростта. Живейте с благодарност към 
Този, Който ни е дал живота и всеки добър дар 13.

Никога не е имало по- добър период в историята на земята, 
в която живеем. Колко благодарен трябва да се чувства всеки 
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от нас за това, че живее в този прекрасен период, изпълнен с 
удивителните благословии, на които се радваме 14.

Когато мисля за чудесата, които се случиха по време на моя 
живот – а те са повече от всички чудеса на цялата световна ис-
тория – чувствам благоговение и благодарност. Мисля за авто-
мобила и самолета, за компютъра, за факса, имейла и Интернет. 
Всички те са толкова чудни и прекрасни. Мисля за огромния 
напредък в медицината и хигиената. … И заедно с всичко това 
ни е дадено възстановяването на чистото Евангелие на Исус 
Христос. Вие и аз сме част от чудото и великолепието на това 
велико дело и царство, което напредва по света и благославя 
живота на хората. Чувствам такава дълбока благодарност 15.

Живеем в пълнотата на времената. Помислете върху този 
израз. Помислете върху думата пълнота. Тя обхваща цялото 
добро, събрано от миналото и възстановено на земята в тази 
заключителна диспенсация.

Сърцето ми … е изпълнено с благодарност към Всемогъщия 
Бог. Чрез дара на Неговия Син, Който е Богът на този свят, ние 
сме така изобилно благословени. Сърцето ми се радва от след-
ните слова на нашия химн: „Брой благословиите си ред по ред 
и ще видиш Бог подкрепя те навред“ (Химни, № 152)16.

С благодарност в сърцата ни, нека не се съсредоточаваме 
върху проблемите си. Нека вместо това броим благословиите 
си и в силен дух на благодарност, мотивирани от повече вяра, 
вървим напред в изграждането на Божието царство на земята 17.

Нека духът на благодарност ви води и благославя вашите 
дни и нощи. Работете върху това. Ще видите, че резултатите 
ще са чудесни 18.

3
Евангелието на Исус Христос ни 

дава причина за радост.

Господ казва: „Затова издигни сърцето си и ликувай, и се 
придържай към заветите, които си сключила“ (У. и З. 25:13). Вяр-
вам, че Той казва на всеки от нас да бъде щастлив. Същността 
на Евангелието е радостта. То ни дава причини да ликуваме 19.
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Никога не забравяйте кои сте. … В самата си същност, вие сте 
чедо на Бог. … Той е ваш Вечен Отец. Обича ви. … Той желае 
Неговите синове и дъщери да бъдат щастливи. Грехът никога 
не е бил щастие. Прегрешението никога не е било щастие. 
Неподчинението никога не е било щастие. Пътят на щастието 
може да бъде намерен в плана на нашия Отец в Небесата и чрез 
подчинение на заповедите на Неговия Възлюбен Син, Господ 
Исус Христос 20.

Независимо от начина, по който сте вършили нещата в ми-
налото, аз ви давам следната покана: … подредете живота си 
съгласно ученията на Евангелието, отнасяйте се към тази Църква 
с обич, уважение и благодарност, защото тя е майка на вярата ви, 
живейте живота си така, че той да бъде пример как Евангелието 
на Исус Христос дава щастие на човека 21.

Покаянието е един от първите принципи на Евангелието. 
Прошката е признак за божественост. Има надежда за вас. Живота 
ви предстои и може да го изпълните с щастие, дори ако миналото 
е било опетнено от грях. В това дело ние спасяваме и помагаме 
на хората в техните проблеми. Това е целта на Евангелието 22.

„Забавлявайте се и се смейте, докато живеете живота си. 
докато устояваме, ние можем да имаме и радост“.
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Срещам толкова много хора, които постоянно се оплакват от 
бремето на отговорностите си. Разбира се, напрежението е го-
лямо. Има толкова много, което да свършим. Към напрежението 
има и финансови утежнения и с всичко това имаме склонността 
да се оплакваме, редовно у дома и често сред хората. Променете 
начина си на мислене. Евангелието е блага вест. Човеците са, за 
да могат да имат радост (вж. 2 Нефи 2:25). Бъдете щастливи! Нека 
това щастие сияе на лицата ви и говори чрез свидетелствата ви. 
Очаквайте проблеми. Понякога ще ви сполетят и трагедии. Но 
сред всичко това Господ ви умолява:

„Елате при Мене всички, които се трудите и сте обременени, 
и Аз ще ви успокоя.

Вземете Моето иго върху себе си и се научете от Мене; за-
щото съм кротък и смирен по сърце; и ще намерите покой на 
душите си.

Защото Моето иго е благо, и Моето бреме е леко“. (Матей 
11:28–30.)

Обичам следните думи на Дженкинс Лойд Джоунс, които 
изрязах от колонка на Deseret News преди няколко години. Пре-
давам ги и на вас. … Той казва:

„Всеки, който си въобразява, че блаженството е нещо нор-
мално, ще загуби много време, тичайки наоколо и крещейки, 
че е бил ограбен.

Повечето удари при голфа не попадат в дупката. Повече-
то говеждо е жилаво. Повечето деца порастват, за да станат 
обикновени хора. Повечето успешни бракове изискват висока 
степен на взаимна толерантност. Повечето професии са доста 
еднообразни, а не интересни. …

Животът е като едновремешните пътувания с влак – закъс-
нения, престои на резервен коловоз, пушек, прах, сажди и дру-
сане, разнообразени тук- там с прекрасни изгледи и вълнуващи 
скоростни отсечки.

Тайната е в това да благодарите на Господ, че изобщо пъту-
вате“ (Deseret News, 12 юни 1973 г.)
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Повтарям, мои братя и сестри, тайната е в това да благодарите 
на Господ, че изобщо пътувате; и когато се замислите, не е ли 
това едно удивително пътуване? Наслаждавайте му се! Смейте 
се! Пейте! Помнете словата, написани в Притчи:

„Веселото сърце е благотворно лекарство, а унилият дух из-
сушава костите“. (Притчи 17:22.)23

Нека в живота ви има и леки тонове. Нека да има забавление 
и щастие, чувство за хумор, бъдете способни често да се смеете 
на забавните неща 24.

Забавлявайте се и се смейте, докато живеете живота си. Докато 
устояваме, ние можем да имаме и радост 25.

4
Евангелието е едно триумфално послание, което 
да се приема с ентусиазъм, обич и оптимизъм.

Днес стоя пред вас като оптимист по отношение на Господ-
ното дело. Не мога да повярвам, че Бог е започнал Своето дело 
на земята, за да се провали. Не мога да повярвам, че то отслабва. 
Знам, че то става все по- силно. … Имам простата и ясна вяра, че 
доброто ще възтържествува и че истината ще победи 26.

Разказът на Халев и Исус Навин и останалите съгледвачи на 
Израил винаги ме е заинтригувала. Моисей извежда чедата Из-
раилеви в пустинята. През втората година на тяхното скитане, 
от всяко от дванадесетте племена те избират представители, 
които да огледат Ханаанската земя и да дадат отчет за нейните 
ресурси и жители. Халев представлява племето Юда, а Исус 
Навин племето Ефрем. Дванадесетимата пътуват из Ханаанска-
та земя. Виждат, че е плодородна. Отсъстват четиридесет дни. 
Донасят със себе си „от плодовете на земята“ като доказателства 
за нейната плодовитост (Чис. 13:20).

Те идват пред Моисей, Аарон и пред всички събрали се чеда 
на Израил и казват за Ханаанската земя: „И наистина там текат 
мляко и мед; ето и плода ѝ“ (ст. 27).

Но десетима от съгледвачите стават жертва на своите собстве-
ни съмнения и страх. Те дават негативен отчет за броя и ръста 
на ханаанските жители. Завършват, с думите: „онзи народ … е 
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по- силен от нас“ (ст. 31). Сравняват себе си със скакалци пред 
високите мъже на земята. Стават жертва на своята собствена 
боязливост.

След това Исус Навин и Халев застават пред хората и казват: 
„Земята, през която минахме, за да я съгледаме, е много добра.

Ако бъде благоволението на Господа към нас, тогава Той ще 
ни въведе в тая земя и ще ни я даде – земя, където текат мляко 
и мед.

Само недейте въстава против Господа, нито се бойте от наро-
да на земята, защото те са ястие за нас; защитата им се оттегли 
от тях; а Господ е с нас; не бойте се от тях“ (14:7–9).

Но хората имат повече желание да вярват на десетимата 
съмняващи се, отколкото на Халев и Исус Навин.

И така Господ постановява чедата Израилеви да се скитат из 
пустинята в продължение на четиридесет години, докато поко-
лението на съмняващите и страхуващите се измрат. В Писанията 
пише как „тези мъже, които зле представиха земята, измряха от 
язвата пред Господа.

А Исус … и Халев … останаха живи измежду онези мъже, 
които отидоха да съгледат земята“ (ст. 37–38). Единствено те от 
цялата група оцеляват през четирите десетилетия на скитане и 
имат привилегията да влязат в обетованата земя, за която дават 
един положителен отчет.

Има хора около нас, които са безразлични към бъдещето на 
това дело, които са апатични, които говорят за ограничения, 
които изразяват страхове, които прекарват времето си в издир-
ване на привидни слабости и писане за тях, а те реално нямат 
значение. Съмнявайки се в миналото на това дело, те нямат 
поглед към неговото бъдеще.

Добре са го казали в древността: „Където няма пророческо 
видение, народът (загива)“ (Прит. 29:18). В това дело няма място 
за хората, които вярват само в Евангелието на гибелта и мрака. 
Евангелието е блага вест. То е едно триумфално послание. То е 
кауза, която да бъде реализирана с ентусиазъм.
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Господ никога не е казвал, че няма да има проблеми. Нашите 
люде са познавали всякакви страдания, когато противниците на 
това дело са ги угнетявали. Но вярата ги е извеждала през всички 
тези скърби. От своето начало, това дело е вървяло постоянно 
напред, не е отстъпвало назад. …

… Това е делото на Всемогъщия. Нашият индивидуален на-
предък зависи от нас самите. Но Църквата никога няма да спре 
своя напредък. …

Когато Господ взима Моисей при Себе Си, Той казва на Исус 
Навин: „Бъди силен и смел; да не се плашиш и да не се стра-
хуваш; защото Господ твоят Бог, е с тебе, където и да идеш“ 
(Ис. Н. 1:9). Това е Неговото дело. Никога не забравяйте това. 
Приемайте го с ентусиазъм и обич 27.

5
Със знанието, че сме Божии чеда, ние можем да 
полагаме малко повече усилия, да се издигаме 
малко по- високо и да бъдем малко по- добри.

В света днес наблюдаваме тъжна тенденция – хората безжа-
лостно се критикуват едни други. Някога осъзнавали ли сте, че 
не нужен кой знае колко разум, за да се отправят забележки, 
които могат да наранят друг човек. Опитайте точно обратното. 
Правете комплименти. …

В нашето общество също се наблюдава друга тенденция – 
много от нас се чувстват малоценни. Други хора може да ни 
изглеждат сигурни в себе си, но истината е, че повечето от нас 
имат някакви чувства на малоценност. Важното е да не си ги 
втълпявате. … Важното е да правим най- доброто с дадените 
ни възможности.

Не губете време да се самосъжалявате. Не се подценявайте. 
Никога не забравяйте, че сте чеда Божии. Имате божествено 
потекло. Част от самото Божие естество е във вас 28.

Пеем „Чедо на Бога съм“ (Химни, № 186). Това не е просто 
поетична измислица, фантазия – това е самата истина. Във всеки 
от нас има божественост, която има нужда от култивиране, има 
нужда да изплува на повърхността, има нужда да намери израз. 
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Вие, майки и бащи, учете децата си, че те в напълно буквален 
смисъл са Божии синове и дъщери. Няма по- велика истина от 
тази в целия свят от следната – в нас има божественост 29.

Вярвайте в себе си. Вярвайте във вашата способност да вър-
шите велики и добри дела. Вярвайте, че никоя планина не е 
толкова висока, че да не можете да я изкачите. Вярвайте, че 
никоя буря не е толкова тежка, че да не можете да я преминете. 
… Вие сте чедо на Бог с безпределни способности 30.

Полагайте малко повече усилия, издигайте се малко по- високо 
и бъдете малко по- добри. Давайте повече от себе си. Така ще 
бъдете по- щастливи. Ще опознаете нов вид удовлетвореност, 
нова радост в сърцето си 31.

Разбира се, че по пътя ще срещате някои проблеми. Ще има 
трудности за преодоляване. Но те не траят вечно. (Бог) няма 
да ви изостави. …

Бъдете оптимисти. Знайте, че Той се грижи за вас, че чува 
молитвите ви и ще им отговоря, че ви обича и ще проявява 
Своята обич 32.

Има толкова много добри, стойностни и красиви неща, върху 
които да градим. Ние участваме в Евангелието на Исус Христос. 
Думата Евангелие означава „блага вест“. Господното послание 
е послание на надежда и спасение! Гласът Господен е глас на 
радост! Делото Господно е дело на славни постижения!

В тежък и угрижен час Господ казва на обичните Си апостоли: 
„Да се не смущава сърцето ви, нито да се бои“. (Йоан 14:27.)

Тези даващи увереност думи са маяк за всеки от нас. Именно 
в Него можем да намерим упора. Защото Неговите обещания 
със сигурност ще се изпълнят 33.

Предложения за изучаване и преподаване

Въпроси
• Помислете върху напътствията на президент Хинкли „да 

гледаме малко по- надълбоко за доброто“ и „да култивираме 
щастлив и оптимистичен дух“ (раздел 1). Защо имаме нужда 
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от тези напътствия днес? Как можем да култивираме щастливо 
отношение?

• Президент Хинкли казва, че ще пожънем „чудесни резултати“, 
когато „позволим на един дух на благодарност да ни води“ 
(раздел 2). Защо според вас ще дойдат тези „чудесни резулта-
ти“? Как сте благославяни, когато имате дух на благодарност?

• Какво мислите за сравнението на живота с „едновремешни-
те пътувания с влак“? (Вж. раздел 3.) Как „благата вест“ на 
Евангелието влияе на начина, по който подхождате към това 
пътуване?

• Как според вас разказът за Халев и Исус Навин намира прило-
жение в живота ни? (Вж. раздел 4.) Кога сте виждали хора да 
приемат Евангелието с ентусиазъм? Ако се чувстваме обезсър-
чени, как можем да възвърнем своя оптимизъм? Кои преживя-
вания са увеличили вашия оптимизъм за Господното дело?

• Защо според вас съществува тенденцията да подценяваме се-
бе си и околните? Как можем да преодоляваме тази тенденция? 
Какво можем да правим като отделни хора и семейства, за да 
помагаме на околните да полагат „малко повече усилия“ и да 
бъдат „малко по- добри“? (Вж. раздел 5.)

Свързани с темата стихове:
Йоан 16:33; Филипяните 4:13; Мосия 2:41; Алма 34:38; Етер 

12:4; У. и З. 19:38–39; 128:19–23

Помощни материали за изучаване
„Като прилагате наученото от вас, вие ще придобивате допъл-

нително и трайно разбиране (вж. Йоан 7:17)“ (Проповядвайте 
Моето Евангелие, 2004 г., с. 21). Бихте могли да помислите как 
да прилагате евангелските учения у дома, на работа и във вашите 
църковни отговорности.
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„силата, която мотивира нашите предшественици 
в евангелието, е силата на вярата в Бог“.
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Вяра и жертва – наследството 
на пионерите

„Независимо дали сте потомци на пионери или 
едва вчера сте дошли в Църквата, вие сте част 

от голямата картина, за която са мечтали 
тези мъже и жени. … Те полагат основата. 
Наше е задължението да градим върху нея“.

Из живота на Гордън Б. Хинкли

При освещаването на храма Кълъмбъс Охайо, президент 
Гордън Б. Хинкли размишлява за своите предци пионери. По- 
късно той си спомня:

„Докато седях в селестиалната стая, мислех за моя прадядо. … 
Неотдавна бях посетил неговия гроб в Канада, малко на север 
от границата с щата Ню Йорк. … Той умрял млад на 38 г.“

Когато прадядото на президент Хинкли умира, неговият син 
Айра, който ще стане дядо на президент Хинкли, още не е на-
вършил три години. Майката на Айра скоро отново се омъжва 
и след няколко години се мести в Охайо и след това в Илинойс. 
Тя умира през 1842 г. и така Айра остава сирак на 13 г. Продъл-
жавайки този разказ, президент Хинкли казва:

„Моят дядо (Айра Хинкли) е кръстен в Наву и … по- късно 
пресича равнините при преселението на (пионерите)“. По време 
на пътуването през 1850 г., „младата съпруга на Айра и неговият 
(полубрат) и двамата умират в един и същи ден. Той сковава 
груби ковчези и ги погребва, взема на ръце дъщеричката си и 
я отвежда в долината (Солт Лейк).
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По искане на Бригъм Йънг, той построява Коув Форт, служи 
като първи президент на кол във Филмор (Юта) и прави още 
хиляда неща, за да придвижи напред това дело.

След това идва ред на моя баща. … Той става президент на 
най- големия кол на Църквата с над 15 000 члена“.

Мислите на президент Хинкли скоро се обръщат от неговите 
предци към неговите потомци. Той продължава:

„Размишлявайки над живота на тези трима мъже, докато седях 
в храма, аз сведох поглед към моята дъщеря, към нейната дъще-
ря, която е моя внучка, и нейните деца, мои правнуци. Изведнъж 
разбрах, че стоя точно в средата на тези седем поколения – три 
преди мен и три след мен.

В този свят дом през ума ми мина чувство за огромното ми 
задължение да предам всичко онова, което съм получил като 
наследство от моите предци, на поколенията след мен“ 1.

Освен че изразява благодарност към своите собствени предци 
и наследството на ранните пионери светии от последните дни, 
президент Хинкли често набляга, че членовете на Църквата по 
света са съвременните пионери. През 1997 г. той казва на све-
тиите в Гватемала: „Тази година отбелязва 150- та годишнина от 
пристигането на мормонските пионери в долината Солт Лейк. Те 
пътуват дълго разстояние във фургони и ръчни колички. Те били 
пионери. Но и днес има пионери. По целия свят имаме пионери 
и вие сте сред тези пионери“ 2. На светиите в Тайланд казва: „Вие 
сте пионери в придвижването напред на делото Господно в та-
зи велика страна“ 3. Докато посещава Украйна през 2002 г., той 
произнася подобни думи: „Църквата е имала своите пионери в 
ранните дни, а в това време вие сте пионерите“ 4.

Когато президент Хинкли говори за ранните пионери, него-
вата цел е много по- голяма от съсредоточаване в миналото. Той 
поглежда към бъдещето, като се надява вярата и жертвите на 
тези светии да „се превърнат в движеща мотивация за всички ни, 
защото всеки от нас е пионер в живота си, често в собственото 
си семейство“ 5.
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Учения на Гордън Б. Хинкли
1

С поглед към бъдещето, труд и упование 
в проявяващата се чрез тях сила Божия, 

пионерите светии от последните дни 
превръщат своята вяра в реалност.

Именно чрез вяра малка група обърнати във вярата (от из-
точните Съединени щати) пътуват от Ню Йорк до Охайо и 
от Охайо до Мисури и от Мисури до Илинойс в търсене на 
мир и свобода да се покланят на Бог според както диктува 
собствената им съвест.

Именно чрез очи на вяра, те виждат красивия град (Наву), 
когато за първи път навлизат в блатата на Комърс, Илинойс. 
Убедени, че вярата без дела е мъртва, те пресушават тези блата, 
проектират града, изграждат къщи, домове за събрания и сгра-
ди за образование, като накрая построяват прекрасен храм, за 
времето си най- красивата сграда в целия Илинойс.

… (Скоро идва ред) на преследването от страна на скверни 
и ламтящи за убийства шайки. Убиват техния пророк. Мечтите 
им са разбити. И отново чрез вяра те се мобилизират и, според 
предварително подготвен план, се организират за още едно 
преселение.

Със сълзи и натежали сърца, те напускат удобните си домове и 
работилници. Поглеждат за последно своя свят храм и след това 
с вяра отправят очи на запад към непознати и неизследвани земи, 
и сред зимни снегове пресичат (река) Мисисипи през февруари 
1846 г. и продължават напред през калните коловози на Айова.

С вяра живеят в Зимни квартири на река Мисури. Стотици 
измират от холера, дизентерия и дифтерит. Но вярата поддър-
жа оцелелите. Те погребват своите обични роднини на един 
хълм край реката и през 1847 г. започват своя поход … към 
планините на запад.

Именно чрез вяра Бригъм Йънг поглежда долината (Солт 
Лейк), тогава гореща и пуста, и заявява: „Това е мястото“. Отново 
чрез вяра, четири дни по- късно, той забива бастуна си в земята 
… и казва: „Тук ще бъде храма на нашия Бог“. Величественият 
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и свят (храм Солт Лейк) е едно свидетелство за вяра, не само 
за вярата на хората, които са го построили, но и за вярата на 
хората, които сега извършват в него това велико и безкористно 
дело на любов.

Павел пише на евреите: „А вярата е даване на твърда увере-
ност в онези неща, за които се надяваме, убеждения за неща, 
които не се виждат“. (Евр. 11:1.) Всичките велики постижения, 
за които говорих, първоначално са само „твърда увереност в 
онези неща, за които се надяваме, убеждения за неща, които 
не се виждат“. Но с поглед към бъдещето, труд и упование в 
проявяващата се чрез тях сила Божия, те превръщат своята 
вяра в реалност 6.

Силата, която мотивира нашите предшественици в Евангели-
ето, е силата на вярата в Бог. Това е същата сила, която прави 
възможен изходът от Египет, преминаването на Червено море, 
продължителното пътуване през пустинята и заселването на 
Израил в Обетованата земя. …

Имаме толкова голяма нужда от силния пламък на тази вяра в 
живия Бог и Неговия жив, възкресен Син, защото това е велика-
та, подтикваща към действие вяра на нашите предшественици 
в Евангелието.

Те имат поглед към бъдещето, превъзхождащ и преодоляващ 
всякакви пречки. Когато пристигат в долината, те са разделени 
от най- близките поселища с 1 600 километра на изток и 1 300 
километра на запад. Едно лично търсене на Бог, техния Вечен 
Отец, от Когото са могли да черпят вяра, е самата същност на 
тяхната сила. Те вярват във следната велика заповед в Писани-
ята: „Гледай да следваш Бога и бъди жив“. (Aлма 37:47.) С вяра 
се стремят да следват Неговата воля. С вяра четат и приемат 
божествени учения. С вяра работят до изнемога, винаги с убеж-
дението, че ще дадат отчет пред техния Отец и Бог 7.

Зад нас виждаме славна история. Тя е обсипана с героизъм, 
сила в принципност и непоклатима вярност. Тя е продукт на 
вяра. Предстои ни велико бъдеще. То започва днес. Не можем 
да спрем. Не можем да забавим ход. Не можем да занемарим 
работата си, нито да забавим устрема си 8.
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2
Ранните светии гледат към бъдещето 

с велико очакване за Сион.

Редно е да спрем за малко и да отдадем благоговейна почит 
към хората, които полагат основата на това велико дело. … Тях-
ната велика цел е Сион (вж. У. и З. 97:21; Моисей 7:18). Те пеят за 
него. Мечтаят за него. В него е тяхната голяма надежда. Техният 
епически преход ще стои вечно като несравнимо начинание. 
Придвижването на десетки хиляди на запад се придружава от 
всяка възможна опасност, включително смърт, чиято безжалост-
на реалност става нещо познато на всеки керван с фургони и 
ръчни колички.

Изпитвам благоговейно уважение към Бригъм Йънг. Той виж-
да долината Солт Лейк във видение много преди да я види с 
телесните си очи. Иначе не смятам, че е щял да се спре тук. В 
Калифорния и Орегон има по- зелени земи. По други места има 
по- дълбока и богата почва. На други места има обширни гори, 
много повече вода, с по- приятен и умерен климат.

Вярно, и тук е имало планински потоци, но никой от тях не е 
много голям. Почвата е била напълно неизпитана. Плугът никога 
не е разбивал пресъхналата ѝ повърхност. Удивително е за мен, 
наистина удивително, че президент Йънг довежда голяма група 
хора … на място, което никога преди това не е видяло сеитба 
и жътва. …

Тези пионери са наистина изтощени от пътуването. Трябват 
им 111 дни, за да пропътуват разстоянието от Зимни квартири 
до долината Солт Лейк. Изморени са. Дрехите им са износени. 
Животните им са изтощени. Климатът е горещ и сух – горещата 
юлска вълна. Но те остават тук, гледайки към бъдещето с очак-
ване за Милениума, очакване за Сион 9.

Преди известно време стоях на старите докове на Ливърпул, 
Англия. През онази петъчна сутрин там на практика нищо не 
се случваше. Но някога това място е кипяло от живот. През 19 
в. десетки хиляди от нашите хора са минали по паважа, по кой-
то ние стъпвахме. Те идват от Британските острови и Европа, 
обърнати във вярата. Идват със свидетелство на устните си и 
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вяра в сърцата си. Трудно ли е било да оставят домовете си и 
да навлязат в един непознат нов свят? Разбира се. Но те правят 
това с оптимизъм и ентусиазъм. Качват се на кораби. Знаят, че 
това пътуване е доста рисковано. Скоро откриват, че по прин-
цип това е едно доста неприятно преживяване. Седмици наред 
живеят в тесни помещения. Изтърпяват бури, недохранване 
и болести. Мнозина умират по пътя и са погребани в морето. 
Това е тежко и страшно пътуване. Да, те имат своите съмнения. 
Но вярата им побеждава тези съмнения. Техният оптимизъм 
побеждава страховете им. Те преследват своята мечта за Сион 
и работят за нейното реализиране 10.

3
Спасяването на керваните с ръчни колички 

на Уили и Мартин е проява на същността 
на Евангелието на Исус Христос.

Връщам ви … в октомври 1856 г. В неделя (4 октомври) Фран-
клин Д. Ричардс и няколко негови спътници пристигат в доли-
ната (Солт Лейк). Те са тръгнали от Зимни квартири със силни 
впрягове и леки фургони и успели да стигнат навреме. Брат 
Ричардс незабавно иска да говори с президент Йънг. Той му 
съобщава, че по дългия път до долината (Солт Лейк) има пръс-
нати стотици мъже, жени и деца. Повечето от тях бутат ръчни 
колички. … Пред тях лежи стръмен терен чак до Континенталния 
вододел, а след това ги чакат още много, много километри. Те 
са в наистина отчаяно положение. … Всички щели да измрат, 
ако не бъдат спасени.

Мисля, че президент Йънг не спи през онази нощ. Мисля, че 
виденията на онези бедстващи … хора шествали в ума му.

На следващата сутрин … казва на хората:

Сега ще дам на тези хора темата и текста, по които старей-
шините може да говорят. … И те са следните. … Много наши 
братя и сестри се намират в равнините с ръчни колички и веро-
ятно сега са на около 1 100 км от това място, те трябва да бъдат 
доведени до тук и трябва да им изпратим помощ. Текстът ще 
бъде „да ги доведем тук“.
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Това е моята вяра; това е заповедта от Светия Дух, която ми 
е дадена. И тя е да спасим хората.

Ще призова епископите днес. Няма да чакам до утре, нито до 
други ден за 60 добри впряга мулета и 12 или 15 фургона. Не 
искам да пращам волове. Искам добри коне и мулета. Те са тук 
в тази област, и ние трябва да ги имаме. Също 12 тона брашно 
и 40 добри керванджии, освен онези, които карат впряговете.

Ще ви кажа, че цялата ви вяра, религия и изразяване на рели-
гията ви никога няма да спаси нито един от вас в селестиалното 
царство на нашия Бог, освен ако не осъществите тези принципи, 
на които ви уча сега. Вървете и доведете тук онези хора от 
равнините“ (в LeRoy R. Hafen и Ann W. Hafen, Handcarts to Zion, 
1960 г., с. 120–121).

През този следобед големи количества храна, завивки и дрехи 
са събрани от жените.

„Когато спасителите стигат блокираните от времето 
светии, те са като ангели от небесата“.
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На другата сутрин конете са подковани, а фургоните попра-
вени и натоварени.

На следващата сутрин, вторник, 16 впряга мулета потеглят 
на изток. До края на октомври потеглят 250 впряга, за да ока-
жат помощ 11.

Когато спасителите стигат блокираните от времето светии, 
те са като ангели от небесата. Хората плачат от благодарност. 
Хората с ръчни колички са настанени във фургони, така че да 
пристигнат по- бързо в Солт Лейк.

Около двеста души умират, но хиляда са спасени 12.

Разказите за (тези) блокирани светии и тяхното страдание 
ще бъдат разказвани отново и отново. … Разказите за тяхното 
спасяване трябва да се повтарят отново и отново. Те показват 
същността на Евангелието на Исус Христос.

… Благодарен съм, че нямаме братя и сестри, заседнали в 
снега, замръзващи и умиращи, докато се опитват да стигнат до 
… техния Сион в планините. Но има немалко хора, чието поло-
жение е отчаяно и които зоват за помощ и облекчение.

Има толкова много гладни и нуждаещи се хора по този свят, 
които имат нужда от помощ. Благодарен съм, че мога да кажа, 
че помагаме на мнозина, които не са от нашата вяра, но чии-
то нужди са сериозни и на които ние имаме способността да 
помогнем. Но не е необходимо да търсим тези хора по света. 
Сред нас има хора, които страдат и стенат от болка, страдание, 
самота и страх. Ние имаме голяма и важна отговорност да им 
подадем ръка и да им помогнем, да ги издигнем, да ги нахраним, 
ако са гладни, да подхранваме техните духове, ако жадуват за 
истина и праведност.

Има толкова много млади хора, които блуждаят безцелно 
и вървят по трагичния път на наркотиците, бандите, немо-
ралността и всички останали неща от този род. Има вдовици, 
които копнеят за приятелски глас и онзи дух на силна загри-
женост, който говори за обич. Има хора, които някога са били 
горещи във вярата, но чиято вяра е изстинала. Много от тях 
желаят да се върнат, но не знаят как точно да го направят. Те 
се нуждаят от приятелски ръце, протегнати към тях. С малко 
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усилие много от тях могат да бъдат върнати да се угощават 
отново на масата на Господ.

Мои братя и сестри, надявам се, моля се всеки един от нас 
… да реши да издирва нуждаещите се от помощ, изпадналите 
в отчайващи и трудни обстоятелства, да ги насърчава в дух на 
любов и да ги върне в Църквата, където силни ръце и любящи 
сърца да ги стоплят, утешат, подкрепят и поставят на пътя на 
щастливия и ползотворен живот 13.

4
Всеки от нас е пионер.

Добре е да поглеждаме към миналото, за да ценим настояще-
то и да имаме перспектива за бъдещето. Добре е да гледаме за 
добродетелите на онези, отишли си преди нас, за да получим 
сила за всичко, което лежи пред нас. Добре е да размишля-
ваме над делата на онези, които са работили тъй много и са 
получили тъй малко в този свят, но от чиито мечти и ранни 
планове, тъй грижливо отгледани, се е родила богатата жътва, 
която ни благославя сега. Техният удивителен пример може да 
служи за мотивация на всички ни, защото всеки от нас е пионер 
в живота си, често в семейството си, и много от нас полагат 
всекидневни усилия да установяват Евангелието по далечни 
краища на света 14.

Ние все още проправяме пътя на Евангелието като пионери. 
Това усилие не е преставало от времето, когато … нашите хора 
напускат Наву и накрая … пристигат в долината Солт Лейк. Това 
е истинско приключение. Но то има за цел светиите да намерят 
място, където да се заселят и да се покланят на Бог според както 
диктува собствената им съвест. …

Сега ние достигаме места по света, които (някога) се смятаха 
за недостъпни. … Лично станах свидетел на растежа на Църквата 
във Филипините. Имах привилегията да открия мисионерската 
работа там през 1961 г. Тогава можахме да открием само един 
филипинец член на Църквата, за да го поканим на събранието, 
което проведохме през май 1961 г. (През 1996 г.) в Манила се 
проведе събрание … с 35 000 члена в големия Колизеум Аранета. 
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… За мен това е чудо във тази велика филипинска земя (вж. с. 
29–30 за по- подробно описание на това събитие).

Достигаме много места и там са нужни пионерски усилия. 
Нашите мисионери не живеят при най- добри условия, когато 
отидат в някои от тези райони, но те вървят напред и вършат 
своята работа и тя дава плодове. Не след дълго имаме няколко 
члена, след това стотина, след това петстотин, след това хиляда 15.

Пионерските дни на Църквата не са приключили; не става 
дума само за покрити фургони и ръчни колички. … Пионери 
има сред мисионерите, които проповядват Евангелието и сред 
обърнатите във вярата, които идват в Църквата. Обикновено 
за всеки от тях е трудно. Неотменно е нужна жертва. Може да 
има и преследване. Но това е цена, която се плаща с желание, 
и тази цена е равностойна на цената, платена от прекосилите 
равнините преди повече от век 16.

„независимо дали сте потомци на пионери или едва вчера сте 
дошли в Църквата, вие сте част от голямата картина“.
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Независимо дали сте потомци на пионери или едва вчера сте 
дошли в Църквата, вие сте част от голямата картина, за която са 
мечтали тези мъже и жени. Те предприемат удивително начи-
нание. Ние имаме отговорността да го продължим. Те полагат 
основата. Наше е задължението да градим върху нея.

Те бележат пътя и повеждат по него. Ние имаме задължението 
да разширим и укрепим този път, докато той обхване цялата 
земя. … Вярата е ръководният принцип през тези трудни дни. 
Вярата е ръководният принцип, които трябва да следваме днес 17.

5
Ние почитаме жертвите и наследството на 
пионерите, като следваме техния пример 

и градим върху тяхната основа.

Какво прекрасно нещо е да имаме такова наследство, мои 
братя и сестри. Колко хубаво е да знаем, че има хора, които са 
вървели преди нас и са проправили пътя, по който да вървим, 
учейки на великите вечни принципи, които трябва да бъдат 
пътеводни звезди в нашия живот и живота на поколенията след 
нас. Днес можем да следваме примера им. Пионерите са хора 
с голяма вяра, изключително предани, неуморно работливи и 
напълно и неотменно почтени 18.

Днес ние сме приемници на огромните усилия на пионерите. 
Надявам се, че сме благодарни. Надявам се, че носим в сърца-
та си дълбоко чувство на благодарност за всичко, което те са 
направили за нас.

… Както от тях са били очаквани велики неща, така това се 
очаква и от нас. Виждаме какво са сторили те с онова, с което 
са разполагали. Ние разполагаме с много повече, с изумител-
ната задача да вървим напред и да градим царството Божие. 
Има толкова много, което да свършим. Имаме дадена от Бог 
задача да отнесем Евангелието на всеки народ, племе, език и 
люде. Имаме задачата да преподаваме и кръщаваме в името на 
Господ Исус Христос. Възкресеният Спасител казва: „Идете по 
целия свят и проповядвайте благовестието на всяко създание“ 
(Марк 16:15). …
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Нашите предшественици са положили солидна и прекрасна 
основа. Сега ние имаме голямата възможност да изградим зда-
нието, стройно сглобено, с крайъгълен камък Исус Христос 19.

Вие сте плод на цялото планиране и усилия (на пионерите). 
… Какви прекрасни хора са били те. Тяхното усилие не може 
да бъде сравнено с нищо друго в нашата история. … Бог да 
благослови тяхната памет за наше добро. Когато пътят изглежда 
труден, когато се обезсърчим с мисълта, че всичко е изгубено, 
можем да погледнем тях и да видим колко по- лошо е било тяхно-
то състояние. Когато се чудим за бъдещето, можем да погледнем 
към тях и техния удивителен пример за вяра. …

С такова великолепно наследство ние трябва да продължа-
ваме напред. Никога не трябва да се отчайваме. Трябва високо 
да вдигнем главите си. Трябва да вървим напред с почтеност. 
Трябва да вършим правилното и Бог ще ни благославя („Правда 
върши“ Химни, 1985 г. № 149)20.

Предложения за изучаване и преподаване

Въпроси
• Защо вярата е така важна за пионерите, които желаят да се 

съберат в долината Солт Лейк? (Вж. раздел 1.) Как те превръ-
щат вярата си в действие? Как можем ние да превърнем своята 
вяра в действие, за да осъществяваме „великото бъдеще“, 
което ни престои?

• Президент Хинкли учи как ранните пионери гледат към бъ-
дещето, където Сион е тяхна „велика цел“, „голяма надежда“ 
и „мечта“ (раздел 2). Защо според вас това е толкова силна 
мотивираща сила за пионерите? Какви подобни надежди ни 
мотивират днес?

• Какво ви впечатлява в разказа на президент Хинкли за спа-
сяването на керваните с ръчни колички на Уили и Мартин? 
(Вж. раздел 3.) Как призива на Бригъм Йънг да се изпратят 
спасители показва неговото пророческо вдъхновение? Какво 
можем да научим от хората, които откликват на неговия при-
зив? Какво можем да правим, за да спасяваме и помагаме на 
нуждаещите се днес?
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• Как погледът към миналото ви помага „да цени(те) настоящето 
и да има(те) перспектива за бъдещето“? (Вж. раздел 4.) По 
какви начини всеки от нас е пионер?

• Защо е добре за нас да почитаме ранните пионери? (Вж. раз-
дел 5.) В какъв смисъл всички членове на Църквата са благо-
словени от вярата и жертвата на тези пионери? Как примерът 
на ранните пионери ни помага, когато изпитваме трудности?

Свързани с темата стихове:
Матей 25:40; Етер 12:6–9; У. и З. 64:33–34; 81:5; 97:8–9; 98:1–3

Помощ в преподаването
„Съдържателните обсъждания са основополагащи за препода-

ването на Евангелието. … Чрез добре ръководени обсъждания 
се поддържа интересът на изучаващите и тяхното внимание. 
Всеки присъстващ може да бъде насърчаван да се включва ак-
тивно в процеса на изучаване. … Задавайте въпроси, които на-
сърчават смислени коментари и помагат на хората наистина да 
се замислят за Евангелието“ (Преподаването – няма по- велико 
призование, 1999 г., с. 63).

Бележки
 1. „Keep the Chain Unbroken“ (духовно 

послание в Университета Бригъм 
Йънг, 30 ноем. 1999 г.), с. 2, speeches.
byu.edu.

 2. Обръщение на регионална конфе-
ренция на Гватемала Сити, 26 ян. 
1997 г., с. 2; Библиотека за църковна 
история, Солт Лейк Сити.

 3. Обръщение на събрание с членове 
на Църквата в Банкок, Тайланд, 13 
юни 2000 г.; Библиотека за църковна 
история, Солт Лейк Сити.

 4. Discourses of President Gordon B. 
Hinckley, том 2: 2000- 2004, 2005 г., 
с. 360–361.

 5. „The Faith of the Pioneers“, Ensign, 
юли 1984 г., с. 3.

 6. „God Grant Us Faith“, Ensign, ноем. 
1983 г., с. 52–53.

 7. „The Faith of the Pioneers“, с. 5–6.
 8. „God Grant Us Faith“, с. 53.
 9. „These Noble Pioneers“, (духов-

но послание в Университета 

Бригъм Йънг, 2 фев. 1997 г.), с. 1–2, 
 speeches.byu.edu.

 10. „Stay the Course – Keep the Faith“, 
Ensign, ноем. 1995 г., с. 72.

 11. „Reach with a Rescuing Hand“, Ensign, 
ноем. 1996 г., с. 85–86.

 12. „Вярата, която мести планини“, Лиа-
хона, ноем. 2006 г., с. 84.

 13. „Reach with a Rescuing Hand“, с. 86.
 14. „The Faith of the Pioneers“, с. 3.
 15. В Шери Л. Дю, Go Forward with 

Faith: Teachings of Gordon B. Hinckley, 
1996 г., с. 592.

 16. В Gerry Avant, „Present- Day Pioneers: 
Many Are Still Blazing Gospel Trails“, 
Church News, 24 юли 1993 г., с. 6.

 17. „These Noble Pioneers“, с. 2, 4.
 18. „These Noble Pioneers“, с. 2.
 19. „True to the Faith“, Ensign, май 1997 

г., с. 66–67.
 20. „These Noble Pioneers“, с. 2, 6.
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„Всяка от вас е Божия дъщеря. обмислете всичките 
удивителни значения на този така важен факт“.
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Божии дъщери

„Удивителна е силата на вярващите жени“.

Из живота на Гордън Б. Хинкли

През целия си живот Гордън Б. Хинкли изразява благодарност 
за способностите и приноса на жените. Той също така дава 
категорично свидетелство за важната роля на жените в Божия 
вечен план. Радва се, че жените получават все повече възмож-
ности, и намира удовлетворение в тяхната вяра в Спасителя и 
отдадеността им към техните семейства и Църквата.

Майката на Гордън Б. Хинкли, Ейда, е интелигентна и обра-
зована жена, развила обич към литературата, музиката и изкуст-
вото. На възраст 29 години тя се омъжва за вдовеца Брайънт 
Хинкли и поема отговорността за осем деца, които скърбят от 
загубата на тяхната майка. Тя се грижи за тях с обич, отдава им 
нужната подкрепа и се научава да управлява голямо домакин-
ство. Гордън е първото от пет деца, които се раждат на Ейда и 
Брайънт. Въпреки че Ейда почива, когато Гордън е на 20 годи-
ни, нейните учения продължават да оказват своето влияние за 
добро до края на живота му. Когато говори за нея, той винаги 
споделя нейното голямо влияние върху него.

Съпругата на Гордън Б. Хинкли, Марджъри Пей, също има 
голямо влияние над него. Тя е силна жена, отдадена на Еванге-
лието на Исус Христос. Тя има необикновена вяра, весел нрав 
и изпитва обич към живота. В прочувствено писмо до нея, пре-
зидент Хинкли изразява обич и уважение:

„Пътувахме заедно надлъж и нашир. Посетихме всеки кон-
тинент. Проведохме събрания във великите градове на света и 
в множество по- малки. … Говорили сме пред милиони, които 
винаги са те харесвали. С твоите прости думи спечели обичта на 
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всички, които те чуха. Със здравия си разум, с живото си чувство 
за хумор, с тихата и ясна мъдрост и с огромната и непоклатима 
вяра спечели сърцата на всички, които те чуха. … Ненаситният 
ти апетит към четенето и безотказното търсене на знание са 
поддържали свежестта на твоя разум през един продължителен 
и плодотворен живот“ 1.

Президент Хинкли често говори за божествената природа на 
жените и ги увещава да вървят напред и да затвърждават свои-
те постижения и вяра. На млади жени казва: „Вие сте буквално 
дъщери на Всемогъщия. Няма предел на вашите възможности. 
Ако поемете контрол над живота си, бъдещето е пълно с въз-
можности и радост. Вие не можете да си позволите да пилеете 
талантите и времето си. Пред вас лежат големи възможности“ 2. 
На пълнолетни жени той казва: „Светът има нужда от жените и 
тяхната обич, тяхната утеха и тяхната сила. В тази тежка среда 
имаме нужда от техните насърчаващи гласове, от красотата, 
която произлиза от тяхната същност, от духа на милосърдие, 
който оставят като свое наследство“ 3.

На обща конференция, няколко месеца след смъртта на него-
вата обичана спътница, Марджъри, президент Хинкли завършва 
едно от обръщенията си с със следния сърдечен израз на бла-
годарност: „Колко съм благодарен, колко благодарни трябва да 
бъдем всички ние за жените в нашия живот. Бог да ви благослови. 
Нека Неговата велика любов ги поръси и увенчае с блясък и 
красота, благодат и вяра“ 4.

Учения на Гордън Б. Хинкли
1

Жените имат важна и свещена роля 
във вечния Божий план.

Всяка от вас е Божия дъщеря. Обмислете всичките удивителни 
значения на този така важен факт. …

Напомням ви какво казва Пророкът Джозеф на жените от 
Обществото за взаимопомощ през април 1842 г. Той казва: „Ако 
живеете според вашите привилегии, ангелите не могат да бъ-
дат възпрени да са ваши другари и помощници“ (Учения на 
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президентите на Църквата: Джозеф Смит, 2008 г., с. 484). 
Какъв удивителен потенциал ви е даден 5.

Вие сте наистина ценни, всяка една от вас. … Вие имате 
важна и свещена роля във вечния план на Бог, нашият Отец в 
Небесата. Вие сте Негови дъщери, безценни за Него, обичани 
от Него и много важни за Него. Неговият велик план не може 
да успее без вас 6.

Сестри, нека ви кажа, че вие не сте на второ място в плана 
на нашия Отец за вечното щастие и благосъстояние на Него-
вите чеда. Вие имате основна роля в този план. Без вас този 
план не може да се реализира. Без вас цялата програма би била 
провалена 7.

Като рождено право ви е дадено нещо красиво, свято и бо-
жествено. Никога не забравяйте това. Вашият Вечен Отец е 
великият Господар на вселената. Той владее над всичко, но 
също така ще слуша молитвите ви и, като Негови дъщери, ще 
ви слуша как Му говорите. Той ще отговаря на молитвите ви. 
Няма да ви остави сами 8.

2
Господното напътствие към Ема 

Смит се отнася към всички.

Двадесет и петия раздел на Учение и завети … е едно откро-
вение, дадено чрез Джозеф, Пророка, на съпругата му Ема. … 
Той казва на Ема и на всеки от нас:

„Откровение ти давам относно волята Ми; и ако ти си вярна 
и ходиш в пътеките на добродетелта пред Мен, Аз ще запазя 
живота ти и ти ще получиш наследство в Сион“ (У. и З. 25:2; вж. 
също стих 16). …

В голяма степен всеки от нас държи ключа за небесните благо-
словии, които Всемогъщият ни дава. Ако искаме благословията, 
плащаме цената. И част от цената се състои в нашата вярност. 
Вярност към какво? Вярност към нас самите, към най- доброто в 
нас. Никоя жена не може да си позволи да унижава себе си, да 
се подценява, да принизява своите способности и възможности. 
Нека всяка бъде предана на великите и божествени качества, 
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които са ѝ дадени. Бъдете верни на Евангелието. Бъдете верни 
на Църквата. Около всички ни има хора, които се стремят да 
подкопават основите ѝ, да търсят слабости в ранните ѝ ръко-
водители, да сочат пропуски в програмите ѝ, да я критикуват. 
Давам ви моето свидетелство, че това е делото Божие и че хо-
рата, които го критикуват, критикуват Него.

Бъдете Му верни. Той е единственият истински източник на 
вашата сила. Той е вашият Отец в Небесата. Той живее. Той чува 
и отговаря на молитвите. Бъдете верни на Бог.

Господ продължава, като казва на Ема: „Ако … ходиш в пъ-
теките на добродетелта“.

Мисля, че всяка жена … разбира какво означава това. Чувст-
вам, че тези слова са дадени на Ема Смит и след това на всички 
ни, като условие, което да бъде изпълнено, ако ще получим на-
следство в царството Божие. Липсата на добродетел е напълно 
несъвместима с подчинението на заповедите Божии. Няма нищо 
по- красиво от добродетелта. Няма по- голяма сила от силата на 
добродетелта. Няма по- голямо благородство от благородството 
на добродетелта. Няма друго качество така ценно, облекло така 
привлекателно. …

Ема е наречена „избрана жена“ (У. и З. 25:3). Ако използваме 
друг израз от Писанията, тя е „избран съсъд Господен“. (Вж. 
Моро. 7:31.) Всяка от вас е избрана жена. Вие сте излезли от 
света, след като сте приели възстановеното Евангелие на Исус 
Христос. Вие сте направили своя избор и ако живеете достойни 
за него, Господ ще ви почете и възвиси. …

Ема е била поставена 9 под ръката на Джозеф „да разясняв(а) 
писания и да увещав(а) църквата, според както ще (ѝ) бъде 
дадено от (Неговия) Дух“ (У. и З. 25:7).

Тя е учител. Тя е учител на праведност и истина. Защото Гос-
под казва следното по отношение на нейното призование: „Ти 
ще получиш Светия Дух, и твоето време ще бъде отдадено за 
писане и за научаване на много неща“ (У. и З. 25:8).

Казано ѝ е да изучава Евангелието. Също така ѝ е казано да из-
учава делата на света, в който живее. Тази заповед допълнително 
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се изяснява в следващи откровения, отнасящи се към всички 
ни. Казано ѝ е да отдели време „за научаване на много неща“. 
Казано ѝ е да пише, да дава израз на мислите си.

На вас, съвременни жени, млади и възрастни, нека предложа 
да пишете, да водите дневници, в които да изразявате мислите 
си на хартия. Писането е много полезно. То има голяма обра-
зователна стойност. Ще ви помогне по много начини и така ще 
благословите живота на мнозина. …

Както е казано в Писанията, Ема следва да „разясняв(а) писа-
ния и да увещав(а) църквата, според както ще (ѝ) бъде дадено 
от (Неговия) Дух“.

Каква забележителна задача е дадена на нея и на всички жени 
в Църквата. Трябва да има изучаване, трябва да има подготовка, 
трябва да има организиране на мислите, трябва да има разяс-
няване на Писанията, трябва да има увещаване според напът-
ствията на Светия Дух.

Господ продължава: „И истина ти казвам, че ти трябва да 
оставиш настрана нещата от този свят и да търсиш нещата от 
един по- добър“ (У. и З. 25:10).

Чувствам, че на Ема не ѝ се казва да не се грижи за дома си, 
за храната на масата или за облеклото. Господ ѝ казва, че тя не 
трябва да бъде обсебена от мислите за тези неща, така както 
мнозина от нас са притискани. Той ѝ казва да издигне мислите 
си към по- висшите житейски реалности – праведността и доб-
ротата, милосърдието и обичта към околните, реалностите на 
вечността. …

Продължавайки, Господ казва: „Затова издигни сърцето си и 
ликувай, и се придържай към заветите, които си сключила“ (У. 
и З. 25:13).

Вярвам, че Той казва на всеки от нас да бъде щастлив. Същ-
ността на Евангелието е радостта. То ни дава причини да лику-
ваме. Разбира се, има моменти на мъка. Разбира се, има моменти 
на грижи и безпокойство. Всички се тревожим. Но Господ ни е 
казал да издигнем сърцата си и да ликуваме 10.
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3
Майките имат святото призование да възпитават 

децата си в праведност и истина.

Истинската сила на всеки народ, всяко общество и семейство 
се състои в качествата на характера, предадени на децата най- 
вече по тихия, прост и всекидневен маниер на майките 11.

Именно домът е мястото на отглеждане на бъдещите поко-
ления. Надявам се, вие, майките, да осъзнавате, че в края на 
краищата нямате по- голяма отговорност, нито нещо, което да 
ви даде повече удовлетворение, от грижата за вашите деца в 
среда на сигурност, мир, приятелство, обич и мотивация за 
растеж и успех 12.

Майки по света, напомням ви за светостта на вашето призо-
вание. Никой друг не може по задоволителен начин да заеме 
вашето място. Няма по- голяма отговорност, нито по- обвързващо 
задължение от това в обич, мир и почтеност да отгледате децата, 
които сте довели на света 13.

„Бог да ви благославя, майки! … Вие ще бъдете, трябва 
да бъдете сила за следващото поколение“.
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Възпитавайте децата си в светлина и истина. Учете ги да се 
молят, докато са още малки. Четете им от Писанията, дори когато 
те може да не разбират всичко прочетено. Учете ги да плащат 
десятъка и даренията си от първите суми, които получават. Нека 
това се превърне в навик в техния живот. Учете синовете си да 
уважават жените. Учете дъщерите си да вървят в добродетел. 
Приемайте отговорности в Църквата и се уповавайте на Господ 
да ви помага в изпълнението на всяко получено призование. Ва-
шият пример ще осигури модел на поведение за вашите деца 14.

Бог да ви благославя, майки! Когато всички победи и пора-
жения на човешките усилия бъдат премерени, когато прахът 
на житейските битки почне да се сляга, когато всичко, за което 
се трудим тъй усилно в този свят на завоевание, започне да 
избледнява пред очите ни, вие ще бъдете, трябва да бъдете 
сила за следващото поколение във вечно усъвършенстващия се 
напредък на човечеството. Неговото качество зависи от вас 15.

4
Жените имат големи отговорности 

в делото на спасението.

Жените в тази Църква разполагат със сила и големи способ-
ности. Има ръководство и посока, известно чувство на незави-
симост, но също така голямо удовлетворение да бъдете част от 
това Господно царство и да вървите ръка за ръка с (носителите 
на) свещеничеството, за да го придвижвате напред 16.

Бог е дал на жените в тази Църква работа за вършене в из-
граждането на Неговото царство. Тази работа засяга всички 
аспекти на нашите три сериозни отговорности: първо, да се 
проповядва Евангелието на света; второ, да се укрепва вярата 
и да се изгражда щастието на членовете на Църквата; и трето, 
да се изпълнява великото дело за спасение на мъртвите 17.

Жените в Църквата са сътрудници със своите братя в реали-
зирането на това велико Господно дело. … Жените имат големи 
отговорности и имат задачата да ги изпълняват. Те ръководят 
собствени организации и тези организации са силни и жизнени 
и упражняват важно влияние за добро по света. Те подпомагат 
работата на свещеничеството, като всички служат заедно за 
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изграждане на царството Божие на земята. Ние ви почитаме и 
уважаваме за вашите способности. Очакваме ръководство, сила 
и впечатляващи резултати от вашето управление на организаци-
ите, за които сте отговорни. Ние ви подкрепяме и насърчаваме 
като Божии дъщери, които работят в партньорство да помагате 
на Бог в осъществяването на безсмъртието и вечния живот на 
всички Негови синове и дъщери 18.

5
Обществото за взаимопомощ е източник 

на безкрайни благословии.

Жените от Обществото за взаимопомощ буквално са завинаги 
обгърнати в обятията на нашия Господ. По моя преценка, това 
е най- голямата женска организация на света. Тя е дадена от Бог. 
Когато организира Обществото за взаимопомощ през 1842 г., 
Джозеф Смит говори и действа като пророк 19.

Извънредно важно е жените в Църквата да бъдат силни и 
непоклатими относно правилното и важното според плана на 
Господ. Убеден съм, че не съществува никаква друга организа-
ция, която да се сравни с Обществото за взаимопомощ на тази 
Църква. … Ако (неговите жени- членове) бъдат обединени и 
говорят в един глас, тяхната сила би била несметна 20.

Бях на една колова конференция, на която млада жена, пре-
зидентка на Обществото за взаимопомощ в един район за не-
семейни, говори за службата и големите възможности, които се 
дават на младите жени в нейния район. Вие имате всичко това. 
Имате своя организация. Имате способни ръководители, които 
да ви напътстват. Има хора, които да ви подават ръка и да ви 
помагат в моменти на трудности и страдание 21.

Кой може да измери чудното действие върху живота на ми-
лиони жени, чието знание се е увеличило, чиито поглед към 
бъдещето се е разширил, чиито живот се е разгърнал и чието 
знание за Божиите неща се е обогатило чрез безбройните уроци, 
преподадени ефективно и научени в събранията на Обществото 
за взаимопомощ?
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Кой може да измери радостта, идеща в живота на тези же-
ни, докато са заедно, общуващи в района или клона, обога-
тяващи живота си една на друга чрез добри и високо ценени 
приятелства?

Кой, дори при най- смел полет на въображението, би изме-
рил безбройните прояви на милосърдие, храната, сервирана 
на празни маси, вярата, подхранвана в отчаяни часове на бед-
ност, раните, които са били превързани, мъките, които са били 
облекчени с любящи ръце и кротки насърчителни думи, утехата, 
дадена в моменти на смърт и последвала самота? …

Никой не може да изброи проектите, предприети и реализи-
рани чрез местните Общества за взаимопомощ. Никой не може 
да изчисли доброто, дошло в живота на жените, принадлежащи 
на тези организации и хората, които са били облагодетелствани 
от техните добри дела. …

Бог да благослови Обществото за взаимопомощ на Църквата 
на Исус Христос на светиите от последните дни. Нека духът на 

„Каня … жените навсякъде да реализирате 
огромния потенциал във вас“.
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обич, който мотивира неговите членове … продължава да расте 
и да се усеща по света. Нека делата на милосърдие докосват 
за добро живота на безброй членове, където и да се случват. И 
нека светлина и разбиране, ерудиция и знание, и вечна истина 
благословят живота на идните поколения жени от всички наро-
ди по света благодарение на тази изключителна и божествено 
установена институция 22.

6
Издигнете се до ръста на божествеността, 

която се намира във вас.

Вие сте огромното множество на жените в Църквата на Исус 
Христос на светиите от последните дни. … Никой не може да 
пресметне в каква огромна сила на доброто можете да се пре-
върнете. … Призовавам ви да се изправите и да бъдете непоко-
лебими защитници на тези велики ценности, на които се дължи 
нашето обществено развитие. Когато сте единни, силата ви ще 
е безгранична. Ще можете да постигнете всичко, което желаете. 
И, о, колко голяма, колко огромна е нуждата от вас в един свят 
на разпадащи се ценности, където противникът, изглежда, има 
такъв мащабен контрол 23.

Искам да поканя жените навсякъде да реализирате огромния 
потенциал във вас. Не искам от вас да направите нещо отвъд 
вашите възможности. Надявам се да не се измъчвате с мисли за 
провал. Надявам се да не си поставяте цели, които не можете 
да постигнете. Надявам се единствено да вършите това, което 
можете, по най- добрия възможен ви начин. Ако правите това, 
ще станете свидетелки на чудеса 24.

Изразявам своята благодарност към вас, верни жени светии от 
последните дни, вече наброяващи милиони по земята. Голяма е 
вашата сила за вършене на добро. Удивителни са вашите таланти 
и отдаденост. Огромна е вашата вяра и обич към Господ, към 
Неговото дело и към Неговите синове и дъщери. Продължавайте 
да живеете според Евангелието. Не се отклонявайте от него пред 
когото и да било. Вашите добри дела ще имат повече тежест от 
всички изговорени думи. Вървете в добродетел и истина, с вяра 
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и преданост. Вие имате роля в един вечен план, план създаден 
от Бог, Вечния Отец. Всеки ден е част от вечността.

Знам, че много от вас носят ужасно тежки товари. Нека ва-
шите приятели в Църквата, вашите братя и сестри, ви помагат с 
тези товари. Нека вашите молитви се издигат към Всемогъщия, 
Който ви обича и Който може да управлява сили и фактори за 
ваша полза. Това е дело на чудеса. Вие знаете това и аз го знам. 
Лесно е за мен да ви кажа да не се обезсърчавате, но все пак го 
казвам, като ви увещавам да продължите напред с вяра 25.

Удивителна е силата на вярващите жени. Тя се е проявявала 
отново и отново в историята на тази Църква. Проявява се и днес. 
Мисля, че тя е част от божествеността във вас.

Сестри, издигнете се до ръста на тази божественост. В това 
свое усилие, превърнете света, в който живеете, в по- добро 
място за вас и за всички, които ще дойдат след вас 26.

Благодарим на Бог за прекрасните жени в тази Църква. Нека 
Той посади в сърцата ви чувство на увереност във вашите спо-
собности и убеденост за истината, която ще бъде като кормило, 
което да ви преведе през всяка буря 27.

Предложения за изучаване и преподаване

Въпроси
• Какво научаваме от ученията на президент Хинкли за това 

какво чувства Небесният Отец към Неговите дъщери? (Вж. 
раздел 1.) Защо е важно да разбираме „важната и свещена 
роля“ на жените в Божия вечен план?

• Кои аспекти на Господните напътствия към Ема Смит са ви 
особено полезни? (Вж. раздел 2.) Какво можем да научим от 
раздел 2 за това да бъдем верни? Какво можем да научим за 
същността на „избраната жена“? Какво можем да научим за 
начина, по който отнасяме Писанията към себе си?

• Какви са вашите впечатления, докато четете съвета на пре-
зидент Хинкли към майките? (Вж. раздел 3.) Как сте били 
благословени от влиянието на някоя майка? За родителите, 
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защо няма „по- обвързващо задължение“ от това да отгледат 
децата си „в обич, мир и почтеност“?

• Какви примери за „сила и големи способности“ сте виждали 
в жените на Църквата? (Вж. раздел 4.) По какви начини же-
ните могат да помагат в осъществяването на „безсмъртието 
и вечния живот на всички (Божии) синове и дъщери“? Защо 
е важно мъжете и жените да работят заедно за напредъка на 
Господното дело? Какви примери сте виждали за това?

• Прегледайте благословиите от съществуването на Общест-
вото за взаимопомощ, според казаното от президент Хинкли 
в раздел 5. Какви благословии сте получавали от усилията на 
сестрите от Обществото за взаимопомощ, включително слу-
жещите в Младите жени и Неделното училище за деца? Как 
можете да укрепвате Обществото за взаимопомощ във вашия 
район? Как Обществото за взаимопомощ може да помага на 
жените да увеличават своето влияние за добро?

• Помислете върху даденото от президент Хинкли насърчение 
към жените „да реализира(т) огромния потенциал“ в тях. Как 
можем да придобием по- добър поглед към бъдещето за по-
тенциала, който Бог вижда в нас? Как можем да реализираме 
нашия потенциал? Кога сте виждали „удивителната … сила на 
вярващите жени“?

Свързани с темата стихове:
Притчи 31:10–31; Лука 10:38–42; Деянията 9:36–40; Римляните 

16:1–2; 2 Тимотей 1:1–5; Алма 56:41–48

Помощ в преподаването
„Докато се подготвяте да преподавате всеки урок, молете се 

Духът да ви помага да знаете кога да споделят най- съкровените 
си чувства. Можете да бъдете подтикнати да дадете свидетел-
ство на няколко пъти по време на един урок, не само в края му“ 
(Преподаването – няма по- велико призование, 1999 г., с. 44).
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„искайте, и ще ви се даде; търсете, и ще намерите; 
хлопайте, и ще ви се отвори“ (Матей 7:7).
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Какво могъщо средство 
е молитвата

„Да призоваваме Господ за мъдрост по- дълбока 
от нашата, за сила да вършим това, което 

трябва, за утеха и успокоение и за израз 
на благодарност е нещо прекрасно“.

Из живота на Гордън Б. Хинкли

„Реално никой от нас не може да се справи сам – казва прези-
дент Гордън Б. Хинкли. – Имаме нужда от помощ, вида помощ, 
която се дава в отговор на молитва“ 1. Президент Хинкли следва 
този принцип при вземане на решения като президент на Цър-
квата. Старейшина Робърт Д. Хейлз от Кворума на дванадесетте 
апостоли казва за него: „Той е умен човек с изключителна пре-
ценка, но когато трябва да се справи с неразрешим проблем, 
той коленичи в молитва“ 2.

Президент Хинкли и неговата съпруга Марджъри следват този 
принцип и в дома си. Техният син Ричард казва: „Не помня ден, 
когато да не сме имали семейна молитва. Когато бе негов ред, 
Татко се молеше искрено, но никога пресилено емоционално 
или театрално. Научихме много за дълбочината на неговата 
молитва, докато го слушахме да се моли. Той се обръщаше към 
Бог с голяма почтителност, може би като към мъдър и уважаван 
учител или наставник, а за Спасителя говореше с дълбоко чувст-
во. Като дете аз знаех, че за него Те реално съществуват – че Ги 
обича и почита“ 3. Марджъри коментира: „Мисля, че семейната 
молитва имаше много влияние върху отношението на децата 
към нас. Гордън не им проповядваше нищо – те чуваха всичко, 
което той искаше да чуят, по време на семейната молитва“ 4.
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По време на неговата служба като висш ръководител, пре-
зидент Хинкли насърчава членовете на Църквата да „вярват 
в молитвата“ 5. Той свидетелства, че „молитвата отключва не-
бесните сили за наша полза“ 6. Също така обещава: „Вършете 
всичко с молитва и Богът на небесата ще се усмихва над вас 
и ще ви благославя, ще ви дава щастие в сърцето и чувство на 
мир в живота“ 7.

Учения на Гордън Б. Хинкли
1

Бог е нашият Отец и Той ни кани 
лично да Му се молим.

Сред всички важни, прекрасни и вдъхновяващи обещания, 
които съм чел, най- много увереност ми дават следните слова на 
Спасителя: „Искайте, и ще ви се даде; търсете, и ще намерите; 
хлопайте, и ще ви се отвори“. (Maт. 7:7.)8

Никога не забравяйте кои сте. … В самата си същност, вие сте 
чедо на Бог. … Той е ваш Вечен Отец. Той ви обича. Можете да 
се обръщате към Него в молитва. Той ви кани да правите това. И 
колко е прекрасно да го правите. Той е Най- великият от всички. 
Той е Творецът и Владетелят на вселената. И въпреки това ще 
изслуша вашата молитва! 9

Можем да се доближаваме към Господ в нашите молитви. Те 
могат да се превърнат в израз на благодарност. Никога напълно 
няма да разбера как Великият Бог на Вселената, Всемогъщият, 
ни кани като Негови чеда да се обръщаме лично към Него. 
Каква безценна възможност е това. Колко прекрасно е, че този 
процес всъщност действа. Свидетелствам, че нашите казвани със 
смирение и искреност молитви се чуват и на тях им се отговаря. 
Това е нещо изумително, но то реално се случва 10.

Братя и сестри, знам, че вие се молите. Това е нещо прекрасно 
в нашето съвремие, когато молитвата все повече изчезва от жи-
вота на хората. Да призоваваме Господ за мъдрост по- дълбока 
от нашата, за сила да вършим това, което трябва, за утеха и 
успокоение и за израз на благодарност е нещо прекрасно 11.



Г л а В а  6

115

Моля се всеки от нас да се стреми да живее по- близо до Гос-
под и да общува с Него по- често и с по- силна вяра.

Бащи и майки, молете се за децата си. Молете се да бъдат 
защитени от злото на света. Молете се да израстват във вяра и 
знание. Молете се да бъдат насочвани към живот, който ще бъде 
полезен и добър. Съпрузи, молете се за съпругите си. Изразя-
вайте пред Господ благодарността си за тях и се молете за тях. 
Съпруги, молете се за съпрузите си. Много от тях вървят по доста 
труден път с безброй проблеми и големи затруднения. Молете 
се на Всевишния те да бъдат водени, благославяни, защитавани 
и вдъхновявани в праведните си действия.

Молете се за мир на земята, за да може Всевишният, Който 
управлява Вселената, да протяга ръка и Неговият Дух да докосва 
сърцата на хората, така че народите да не се гневят един срещу 
друг. … Молете се за мъдрост и разбиране, докато преминавате 
през трудностите на вашия живот 12.

Прекрасното нещо относно молитвата е, че тя е нещо лично, 
индивидуално, тя е нещо, в което никой друг не се меси – кога-
то се обръщате към вашия Отец в Небесата в името на Господ 
Исус Христос. Вършете всичко с молитва. Молете Господ да 
прощава греховете ви. Молете Господ за помощ. Молете Господ 
да ви благославя. Молете Господ да ви помага да реализирате 
праведните си начинания. … Молете Господ за всички важни 
неща, които означават толкова много в живота ви. Той е готов 
да помага. Никога не забравяйте това 13.

2
Семейната молитва води до чудеса за отделните 

хора, семействата и обществото.

В нашето съвремие има нужда наново да се наблегне върху 
честността, личните качества и непорочността. Само ако отно-
во внедрим в живота си добродетелите, които представляват 
същността на истинската цивилизация, моделът на нашето 
съвремие ще бъде променен. Пред нас стои следният въпрос: 
„Къде да започнем?“

Уверен съм, че трябва да започнем с осъзнаване, че Бог е 
нашият Вечен Отец, с разбиране на нашите взаимоотношения 
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с Него като Негови чеда, с общуване с Него в признание на 
Неговата пълновластна същност и с всекидневна молба за ръ-
ководство на нашите дела.

Твърдя, че връщането към отколешната практика на молитва-
та, семейната молитва в домовете на хората, е едно от основните 
лекарства за тежката болест, която разяжда нашето общество. 
Не можем да очакваме чудеса за един ден, но за едно поколение 
ще имаме чудо. …

Има нещо в самата стойка на молитвата, което противоречи 
на описаното от Павел отношение: „надменни, горделиви … 
надути“.

Самото действие на баща, майка и деца да коленичат заедно 
изпарява други описани от него прояви: „непокорни на роди-
телите … безсърдечни“.

Нещо в самото обръщане към Божеството оборва склонността 
към богохулство и сладострастие и увеличава обичта към Бог. 
(Вж. 2 Тимотей 3:1–4.)

Склонността към описаните от Павел нечестие и неблагодар-
ност се премахва, когато заедно членовете на едно семейство 
благодарят на Господ за живота и мира, които са им дадени. 
И когато благодарят на Господ един за друг, в семейството се 
развива ново чувство на благодарност, ново уважение, нова 
обич един към друг. …

Когато заедно си спомнят пред Господ за бедните, нуждаещи-
те се и подтиснатите, по един несъзнателен, но реалистичен 
начин се развива обич и уважение към околните, желание да 
им се служи, като така се побеждава егото. Човек не може да 
помоли Бог да помогне на негов изпаднал в трудност познат, 
без да почувства мотивацията сам да направи нещо, за да му 
помогне. Какви чудеса могат да се случват в живота на децата 
по света, ако те оставят настрана своя собствен егоизъм и раз-
дават себе си в служба на околните. Семето, от което израства 
това голямо и плодоносно дърво се посажда и обгрижва чрез 
всекидневните семейни молитви. …

Не познавам друго действие, което до такава степен ще ту-
шира напрежението в семейството, по такъв ненатрапчив начин 
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ще подхранва уважение към родителите (което от своя страна 
води до подчинение), ще осигури дух на покаяние (който от 
своя страна ще заздрави разбитите домове), от молитвата заедно, 
признаването на нашите слабости пред Господ, призоваването 
на Господните благословии над дома и неговите обитатели. …

Семейството е основната единица на обществото. Молещото 
се семейство е надеждата за по- добро общество. „Търсете Гос-
пода, докато може да се намери“. (Иса. 55:6.)14

Бях развълнуван … от обезсърчените думи на един млад 
(мисионер). Той каза: „Вече съм тук няколко месеца. Не мога 
да науча езика. Хората не ми харесват. Депресиран съм през 
деня и плача през нощта. Исках да умра. Писах на майка ми и 
я помолих за извинение да се завърна у дома. Получих отгово-
ра ѝ. Тя писа: „Молим се за теб. Не минава ден без всички да 
коленичим заедно сутринта преди ядене и вечерта преди да 
си легнем и да се помолим на Господ да те благослови. Към 
молитвите си добавихме пост и когато твоите по- малки братя 
и сестри се молят, те казват: „Небесни Отче, благослови Джони 

Можем да укрепваме семейството си като 
коленичим заедно в молитва.
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… и му помагай да научи езика, за да може да върши работата, 
която е призован да върши“. 

След като прочете това, този млад мъж каза през сълзи: „Ще 
се опитам отново. И аз ще се моля с тях и ще постя с тях“.

Сега, четири месеца по- късно, получих писмо от него, в кое-
то той пише: „Случи се чудо. Започнах да научавам езика като 
дар от Господ. Научих се да обичам хората в тази красива земя. 
Благодаря на Бог за молитвите на моето семейство“ 15.

Можем ли да направим домовете си по- красиви? Да, като се 
обърнем като семейства към Източника на цялата истинска кра-
сота. Можем ли да укрепваме обществото и така да направим 
света по- добро място за живеене? Да, като укрепваме доброде-
телта на нашия семеен живот, като коленичим заедно и молим 
Всемогъщия в името на Неговия Възлюбен Син.

Ако тази практика, връщането към семейното поклонение, се 
разпространи в тази страна и по целия свят, за едно поколение 
до голяма степен ще се излекува болестта, която ни унищожава. 
Така ще се възстанови почтеността, взаимното уважение и дух 
на благодарност в сърцата на хората 16.

Толкова ли трудно действие е молитвата? Толкова ли е трудно 
да насърчаваме бащите и майките да коленичат с техните малки 
деца и да се обръщат към Божеството, за да изразяват благодар-
ността си за благословиите, да се молят както за страдащите, 
така и за тях самите, и след това да искат в името на Спасителя 
и Изкупителя на света? Какво могъщо средство е молитвата. За 
това мога и аз да свидетелствам и вие да свидетелствате. Колко 
трагичен за всяко семейство е пропускът да се възползва от тази 
безценна и проста практика 17.

Ако има хора сред вас, които не провеждат семейна молитва, 
започнете това сега – коленичете, ако е възможно всяка сутрин 
и вечер, говорете на Господ и изразявайте своята благодарност, 
призовавайте благословиите Му върху нуждаещите се по земята 
и Го молете за своето собствено благосъстояние 18.

Давам ви моето свидетелство, че ако искрено казвате семейна 
молитва, вие няма да останете без благословия. Промените може 
да не са много явни. Може да са съвсем слаби. Но ще станат 
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реалност, защото Бог „възнаграждава тези, които Го търсят“. 
(Евр. 11:6.)

Нека бъдем верни в даването на пример пред света за тази 
практика и в насърчаването на околните да правят същото 19.

3
Нужно е да се молим и да слушаме, защото 

нашите молитви ще намерят отговор.

Никога не предполагайте, че ще успеете да се справите са-
ми. Имате нужда от помощта на Господ. Не се колебайте да 
коленичите в някое закътано място и да говорите с Него. Какво 
забележително и прекрасно нещо е молитвата. Помислете за 
това. В действителност ние можем да говорим с Отец в Небесата. 
Той ще чуе и ще отговори, но ние трябва да се вслушаме в този 
отговор. Нищо не е твърде сериозно, нито твърде маловажно, 
за да не бъде споделено с Него 20.

Молете се на Господ с очакването Той да ви отговаря. Про-
блемът на повечето ни молитви е, че ги отправяме, като че ли 
вдигаме телефона и си поръчваме покупки – даваме поръчката 
си и затваряме. Трябва да се замислим, да размишляваме, да 
мислим над това, за което се молим, и след това да говорим на 
Господ както един човек говори с друг. „Елате сега та да рази-
скваме, казва Господ“ (Иса. 1:18).21

Нищо не помага повече от това да оставим нещата в Господни-
те ръце. … Без колебание казвам, че съм получавал отговори на 
молитвите си. Знам това. Не бих могъл да го отрека. Нужно е да 
се молим за напътствие в тези трудни времена. … Прекрасното 
нещо е, че не е нужно да си гений, за да се молиш. Той ще чуе 
гласа и на най- смирения. … Призовавайте Господ. Той ви е дал 
тази покана и ще ви отговаря 22.

Вярвайте в силата и величието на молитвата. Господ отговаря 
на молитвите ни. Знам това. Виждал съм да се случва отново и 
отново и отново. Чрез молитвата ние влизаме в партньорство 
с Бог. Той ни дава възможност да говорим с Него, да Му бла-
годарим за Неговите големи благословии и да Го молим за на-
пътствие и защита, докато вървим по пътеките на живота. Това 
велико дело, което се разпростира по цялата земя, започва с 
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молитвата на едно момче. Той чете в семейната Библия: „Но ако 
на някого от вас не достига мъдрост, нека иска от Бога, Който 
дава на всички щедро, без да укорява, и ще му се даде. Но да 
проси с вяра, без да се съмнява ни най- малко; защото който се 
съмнява, прилича на морски вълни, които се тласкат и блъскат 
от ветровете“ (Яковово 1:5–6). Това е обещанието. Има ли по- 
важно обещание където и да било по света от това обещание? 23

Приятели мои, молете се редовно и слушайте. Може никога 
да не чуете глас. Най- вероятно това няма да стане. Но по начин, 
който няма да можете да обясните, ще бъдете подтиквани и бла-
гославяни. Защото Господ е обещал: „Аз ще ти кажа в … сърцето 
ти чрез Светия Дух, Който ще дойде върху ти. …“ (У. и З. 8:2.)

Молете се редовно и ще знаете, че Бог чува и дава отговор. 
Отговорът не е винаги този, който бихме искали, но с течение 
на годините, ще получите знание сигурно като изгрева, че Той 
чува и отговаря 24.

Поддържайте смирението, което ще ви кара да коленичите в 
молитва, в признание на Неговата сила и добрина. Той няма да 
ви изостави. Ще чува вашите молитви. Ще им отговаря. В тиши-
ната на нощта ще чувате нашепванията на Неговия Дух, които 
ще ви водят в моменти на тревога и нужда. Ще преживявате 
такива моменти така както всички ги преживяват. Поддържайте 
вярата си в Бог и Той никога няма да ви изостави. Никога няма 
да ви обърне гръб 25.

Винаги позволявайте на Небесния Отец да бъде ваш приятел, 
към Когото да се обръщате в молитва 26.

Предложения за изучаване и преподаване

Въпроси
• Как молитвата ви е помагала да се доближавате към Небес-

ния Отец? Прегледайте напътствията на президент Хинкли за 
това какво да включвате в молитвите си (вж. раздел 1). Кога 
молитвата ви е помагала да откриете „мъдрост по- дълбока“ 
от вашата собствена? Кога вашата молитва ви е осигурявала 
„утеха и успокоение“? Защо някои молитви следва да бъдат 
„израз на благодарност“?
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• Помислете върху всяка от благословиите, които, според сло-
вата на президент Хинкли, се дават в отговор на семейната 
молитва (вж. раздел 2). По какви начини вашето семейство 
е било благославяно от това че се е молело заедно? Кои са 
някои от пречките за провеждането на редовна семейна мо-
литва? Как членовете на семейството могат да работят заедно 
за преодоляване на тези пречки?

• Как прилагането на ученията на президент Хинкли в раздел 3 
прави молитвите ни по- съдържателни? Какво сте научили за 
начините, по които Небесният Отец отговаря на молитвите 
ни? Защо молитвата има силата да ни въведе „в партньорство 
с Бог“?

Свързани с темата стихове:
Матей 6:5–15; Лука 18:9–18; 2 Нефи 32:8–9; Алма 34:17–28; 

37:36–37; 3 Нефи 18:15–25; У. и З. 19:28

Помощни материали за изучаване
„Добийте обща представа, като прочетете книгата, главата 

или откъса бързо или, като прегледате заглавията към главите. 
Стремете се да разберете контекста и историята“ (Проповядвай-
те Моето Евангелие, 2005 г., с. 26). Бихте могли да прочитате 
всяка глава или откъс повече от веднъж, за по- задълбочено 
разбиране. Като правите това, може да откриете важни истини.
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1996 г., с. 94.
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edu/Presentations/transcripts/devo-
tionals/2002_10_22_hinckley.htm; 
посетена на 21 септ. 2015 г.

 8. „Pillars of Truth“, Ensign, ян. 1994 г., с. 2.
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 11. „The Fabric of Faith and Testimony“, 

Ensign, ноем. 1995 г., с. 89.
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 14. „The Blessings of Family Prayer“, 
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Г Л А В А  7

Нашепванията на Духа

„Умолявам ви непрекъснато да търсим 
Господното вдъхновение и спътничеството 
на Неговия Свят Дух, за да ни благославят 

в поддържането на нашите усилия 
на висока духовна равнина“.

Из живота на Гордън Б. Хинкли

На 24 юни 1995 г. президент Гордън Б. Хинкли говори на 
събрание за новопризовани президенти на мисия и техните съ-
пруги, като им дава напътствия за тяхната тригодишна служба. 
Той споделя наставление от президент Харолд Б. Лий, тогава 
член на Кворума на дванадесетте апостоли, който го отделя за 
президент на кол:

„Помня само едно нещо, което той каза: „Слушай нашепва-
нията на Духа през нощта и откликвай на тези нашепвания“. 
Не знам защо откровението понякога идва през нощта, но това 
наистина става. Идва също и през деня, разбира се. Вслуш-
вайте се в нашепванията на Духа, в дара на откровението, 
който ви е даден“ 1.

Говорейки за преживяванията, когато следва това напътствие, 
той казва: „Господ ми е говорил тихо. … През нощта в главата 
ми са идвали идеи, които, според мен, са били пророчески по 
своята същност“ 2. Например, през юли 1992 г. той се намира 
в Хонконг с други църковни ръководители в търсене на място 
за построяване на храм. Една вечер той си ляга несигурен по 
отношение на решението, което трябва да вземе. След това 
нашепванията на Духа го събуждат рано сутринта.

„В ума ми дойде нещо много интересно – записва той в днев-
ника си. – Не чух глас с естествените си уши. Но в ума ми дойде 
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Храмът Хонконг Китай
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гласът на Духа. Той каза: „Защо се притесняваш за това? Имате 
прекрасен парцел, където се намират дома на мисията и малката 
сграда за събрания. Те са в Коулун на място с най- добър превоз. 
… Постройте сграда на (няколко) етажа. На първите два етажа 
може да има зала за събрания и класни стаи, а храмът да бъде 
на най- горните два или три етажа“. Президент Хинкли казва 
какво се случва, след като получава това откровение: „Успокоих 
се и отново заспах“ 3.

Днес в Коулун, гъсто населен район на Хонконг, е построена 
една сграда на мястото, където преди е имало сграда за събрания 
и дом на мисия. Тази сграда, в която има сграда за събрания, 
дом на мисия, офис на мисия и свят храм, е свидетелство за 
нашепванията на Духа на един Божий пророк.

Учения на Гордън Б. Хинкли
1

Светият Дух е Утешител и Свидетел за истината.

Светият Дух е третият член на Божеството, обещаният от 
Спасителя Утешител, Който да учи Неговите ученици на всичко 
и да им напомня всичко, което им е казал (вж. Йоан 14:26)4.

Светият Дух дава свидетелство в сърцата ни за Отца и Сина 5.

Моето свидетелство (за Исус Христос) произлиза от силата 
на Светия Дух. Това е дар, свещен и чудесен, който се изявява 
чрез откровение от третия член на Божеството 6.

Светият Дух е Свидетел за истината, Който може да (ни) на-
учи на това, на което не мо(жем) да се научим един друг. Въз-
действащите слова на Мороний обещават знание за истинността 
на Книгата на Мормон „чрез силата на Светия Дух“. След това 
Мороний казва: „И чрез силата на Светия Дух вие можете да 
узнаете истината за всичко“ (Мороний 10:4–5).

Вярвам, че тази сила, този дар ни се дава днес 7.
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2
Има нужда Светият Дух да ни ръководи в 

нашата служба у дома и в Църквата.

Няма по- голяма благословия, която може да ни се даде в жи-
вота, от дара на Светия Дух – спътничеството на Светия Дух, 
Който да ни ръководи, защитава и благославя, да ни води в пъте-
ките на праведността и истината като огнен стълб. Ръководната 
сила на третия член на Божеството може да ни се дава, когато 
живеем достойни за нея 8.

Имаме нужда от Светия Дух в многото наши административни 
отговорности. Имаме нужда от Него, когато преподаваме Еван-
гелието в нашите класове и пред света. Имаме нужда от Него 
при ръководенето и ученето в нашите семейства.

Когато напътстваме и преподаваме под влиянието на този 
Дух, ние ще внасяме духовност в живота на хората, за които 
сме отговорни. …

… Сладки са плодовете на преподаването, което се случва 
под вдъхновението на Светия Дух. Те подхранват духа и под-
държат душата.

Нека да дам специален съвет на родителите, които ръководят 
семействата си: имаме нужда от напътствието на Светия Дух в 
дадената ни деликатна и трудоемка задача да усилваме духов-
ността в домовете си 9.

Вслушвайте се в подтиците на Духа. Бъдете смирени. Можете 
да бъдете отведени до някого от ръката Господна в резултат на 
вашата духовност, отношение, чувство и смирение 10.

3
Откровението почти винаги ни се дава чрез 

тих и нежен глас – нашепването на Духа.

От време на време давам интервюта на представители на 
медиите. Почти винаги те ме питат: „Как се дава откровение на 
пророка на Църквата?“

Отговарям им, че то се дава така както се е давало в миналото. 
За да отговоря на въпроса, съм разказвал на тези журналисти 
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преживяването на Илия след неговото съревнование със све-
щениците на Ваал:

„И, ето, Господ минаваше и силен вятър цепеше хълмовете 
и сломяваше скалите пред Господа, но Господ не бе във вятъ-
ра. А след вятъра имаше земетресение, но Господ не беше в 
земетресението.

А след земетресението – огън, но Господ не беше в огъня. А 
след огъня тих и нежен глас“ (1 Царете 19:11–12).

Така действа откровението. Има един тих и нежен глас. Той 
идва в отговор на молитва. Идва чрез нашепването на Духа. 
Може да дойде в тишината на нощта.

Мога ли да поставя това под въпрос? В никакъв случай. Случ-
вало ми се е отново и отново 11.

Почти във всички случаи Божието слово така ни е било да-
вано – не с фанфари, не от залите на учените, а чрез тихия и 
нежен глас на откровението. Слушайки хората, които напраз-
но търсят мъдрост и на висок глас обявяват своите лекове за 
злините на света, на човек му се иска да каже като писателя на 
Псалми: „Млъкнете и знайте, че Аз съм Бог …“ (Пс. 46:10) и като 
Спасителя: „Който има уши да слуша, нека слуша“. (Maт. 11:15.)12

4
Нещата на Духа ни просветляват, 

изграждат и въздигат.

Как да разпознаваме Духа? Как можем да знаем, че нещо идва 
от Бог? Чрез плодовете му. Ако то води към растеж и развитие, 
ако води към вяра и свидетелство, ако води към по- добър на-
чин на вършене на нещата, ако води към божественост, значи 
е от Бог. Ако ни принизява, ако ни въвежда в тъмнина, ако ни 
обърква и тревожи, ако води до неверие, значи е от дявола 13.

Ще разпознаете подтиците на Духа чрез плодовете на Духа – 
това, което просветлява, което изгражда, което е положително и 
утвърждаващо, и възвисяващо, и ни води към по- добри мисли и 
по- добри думи, и по- добри дела, е от Духа на Бог. Това, което 
ни принизява, което ни води по забранени пътеки – това е от 
противника. Толкова е ясно, толкова е просто 14.
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Един учен веднъж изказа мнение, че Църквата е враг на ин-
телектуализма. Ако под интелектуализъм той има предвид този 
дял от философията, който учи, че „знанието изцяло или главно 
произлиза от чистия разум“ и че „разумът е окончателният прин-
цип на реалността“, тогава да, ние се противопоставяме на та-
кава тясна интерпретация, доколкото тя се отнася до религията. 
(Цитати от Random House Dictionary of the English Language, с. 
738.) Тази интерпретация изключва силата на Светия Дух, която 
може да говори в и чрез (нас).

Разбира се, че вярваме в развиването на ума, но интелектът 
не е единственият източник на знание. Чрез вдъхновението на 
Всемогъщия ни се дава обещание, казано чрез следните красиви 
думи: „Бог ще ви даде познание чрез Своя Свети Дух, да, чрез 
неизказуемия дар на Светия Дух“. (У. и З. 121:26.)

Хуманистите, които критикуват Господното дело, така наре-
чените интелектуалци, които рушат, говорят от позицията на 
невежество и липса на духовни проявления. Те не са чули гласа 
на Духа. Те не са го чули, защото не са го търсили и не са се 
подготвили да бъдат достойни за него. След това, предполагайки, 

„нещата Божии могат да бъдат разбрани само 
чрез духа Божий. този дух е нещо реално“.
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че знанието се получава единствено чрез разсъждение и заклю-
ченията на разума, те отхвърлят това, което се дава чрез силата 
на Светия Дух.

Нещата Божии могат да бъдат разбрани само чрез Духа Бо-
жий. Този Дух е нещо реално. За хората, които са преживели 
Неговото влияние, така придобитото знание е толкова реално, 
колкото придобитото чрез действието на петте сетива. Свидетел-
ствам за това. И съм сигурен, че повечето членове на Църквата 
могат да свидетелстват по същия начин. Насърчавам всеки от нас 
да продължи да обучава сърцето си да бъде в хармония с Духа. 
Ако правим това, животът ни ще бъде обогатяван. Ще чувстваме 
близост с Бог, нашия Вечен Отец. Ще чувстваме една сладка 
радост, която не може да ни бъде дадена по никакъв друг начин.

Нека не се впримчваме в софистиката на света, която в по- 
голямата си част е отрицателна и затова дава горчив плод. Нека 
вървим напред с вяра в бъдещето, като говорим затвърждаващо 
и култивираме отношение на доверие. Когато правим това, на-
шата сила ще дава сила на околните 15.

Умолявам ви непрекъснато да търсим Господното вдъхнове-
ние и спътничеството на Неговия Свят Дух, за да ни благославят 
в поддържането на нашите усилия на висока духовна равнина. 
Тези молитви няма да останат без отговор 16.

5
Светият Дух ще бъде наш постоянен спътник, 
когато живеем достойни за тази благословия.

Господ е казал, че ако спазваме заповедите, „Светият Дух ще 
стане (наш) постоянен сподвижник“ (У. и З. 121:46), като ни 
издига, учи, утешава и подкрепя. За да се радваме на това спът-
ничество, ние трябва да се молим за него, да живеем достойни 
за него, да бъдем верни на Господ 17.

„Как Духът Господен може да бъде с вас винаги?“ Като жи-
веете достойно за Него, живейте достойно за Духа Господен. 
Това трябва да правите. И Той ще бъде с вас. … Просто живейте 
праведно. Избягвайте мръсотията. Избягвайте порнография-
та. Избягвайте нещата, които ви дърпат надолу. Четените от 
вас книги и списания, гледаните от вас филми и телевизионни 
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предавания, посещаваните от вас представления, всичко това 
има влияние върху вас и това е защото се подлагате на влияни-
ето на тези стимулиращи похотта неща, които са създадени да 
правят вас бедни и някой друг богат. Избягвайте ги 18.

Всяка неделя вие имате задължението да подновявате своето 
обещание и завет да вземете върху си името на Господ Исус 
Христос. Някога замисляли ли сте се колко е важно това, какво 
означава да вземете върху си името на Господ Исус Христос с 
обещание и завет да спазвате Неговите заповеди? А Той от Своя 
страна ви дава обещание и сключва завет да ви дава Неговия 
Дух да бъде с вас. Какво прекрасно нещо е това 19.

Каква прекрасна благословия е да се радваме на служението 
и влиянието на член на Божеството, след като сме получили 
този дар под ръцете на мъже, на които е дадена божествена 
власт. Ако поддържаме своята добродетелност, ние можем да 
се радваме на изпълнението Господното обещание, дадено 
със следните думи: „Светият Дух ще стане ваш постоянен спо-
движник и ваш скиптър – неизменен скиптър на праведност и 
истина; и вашето господство ще бъде едно вечно господство, 
и без принудителни средства то ще се влива във вас во веки 
веков“. (У. и З. 121:46.)20.

Предложения за изучаване и преподаване

Въпроси
• Защо имаме нужда от Светия Дух? (Вж. раздели 1 и 2.) Кога 

сте чувствали Светият Дух да ви учи и напътства? Какво сте 
научили от тези преживявания?

• Какво можем да научим от обяснението на президент Хинкли за 
начина, по който пророкът получава откровение? (Вж. раздел 
3.) Защо е важно да знаем, че Светият Дух обикновено общу-
ва с „тих и нежен глас“? Какво сте научили от вашите лични 
преживявания с разпознаването на общуване от Светия Дух?

• Прегледайте „плодовете на Духа“, които президент Хинкли 
обобщава в раздел 4. Как тези учения могат да ни помагат 
да разпознаваме влиянието на Духа? Какви са опасностите в 
това да вярваме, че „интелектът … е единственият източник 
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на знание“? Какви преживявания сте имали с придобиването 
на духовно знание?

• Какви чувства изпитвате, докато размишлявате върху ученията 
на президент Хинкли в раздел 5 за спътничеството на Светия 
Дух? По какви начини сте били благославяни от Светия Дух?

Свързани с темата стихове:
1 Коринтяните 2:9–14; 1 Нефи 10:17; 2 Нефи 31:17–18; Мосия 

3:19; Мороний 8:25–26; У. и З. 11:12–14

Помощ в преподаването
„Когато обичаме тези, на които преподаваме, ние се молим за 

всеки един от тях. Правим всичко по силите си, за да разберем 
техните интереси, постижения, нужди и грижи. Ние приспосо-
бяваме преподаването си, за да посрещнем техните нужди, дори 
ако това отнема повече време и усилия. Забелязваме, когато те 
отсъстват, и им обръщаме внимание, когато присъстват. Пома-
гаме, когато е необходимо“ (Преподаването – няма по- велико 
призование, 2002 г., с. 31).
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„свидетелството за исус Христос като син Божий е 
абсолютно необходимо, за да имаме вяра. … той е крайъгълният 

камък на Църквата, която носи неговото име“.
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Отправили поглед 
към Христос

„Ние вярваме в Христос. Ние проповядваме 
за Христос. Отправили сме поглед към 

Христос. Той е нашият Изкупител, 
нашият Господ и нашият Спасител“.

Из живота на Гордън Б. Хинкли

На общата конференция през април 1975 г., президент Гордън 
Б. Хинкли, тогава член на Кворума на дванадесетте апостоли, 
споделя следното преживяване:

„Наскоро проведохме отворени врати на храма (Меса) Аризо-
на. След пълен ремонт на сградата, почти четвърт милион души я 
разгледаха отвътре. На първия ден на събитието като специални 
гости бяха поканени свещеници от други религии и стотици дой-
доха. Аз имах привилегията да се обърна към тях и да отговоря на 
въпросите им в края на тяхната обиколка. Казах, че ще се радвам 
да отговоря на всякакви техни въпроси. И много бяха зададени. 
Сред тях имаше едно питане от протестантски свещеник.

Той каза: „Разгледах цялото това здание, този храм, който но-
си на фасадата си името на Исус Христос, но никъде не видях 
изображение на кръста, символ на християнството. Гледал съм 
сградите ви навсякъде и също така кръстът не фигурира никъде. 
Защо е така, щом казвате, че вярвате в Исус Христос?“

Отвърнах: „Не бих искал да обидя никой от моите християн-
ски братя, които използват кръста на камбанариите на своите 
катедрали и в олтарите на църквите си, носят го върху одеждите 
си и го щамповат върху книгите си и друга литература. Но за 
нас кръстът е символ на умиращия Христос, докато посланието 
ни е едно заявление за живия Христос.
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След това той попита: „Щом не използвате кръста, кой е сим-
волът на вашата вяра?“

Отвърнах, че животът на нашите люде трябва да стане единст-
веният значим израз на вярата ни и следователно – символ на 
поклонението ни. …

… Няма знак, няма произведение на изкуството, нито форма, 
която задоволително да изрази славата и чудото на живия Хрис-
тос. Той ни казва какъв следва да бъде този символ, когато зая-
вява: „Ако Ме обичате, ще пазите Моите заповеди“. (Йоан 14:15.)

Като Негови последователи, няма как да извършим нещо низ-
ко, просташко или неблагодарно, без да опетним Неговия образ. 
Нито пък можем да сторим добро, щедро или милосърдно дело, 
без да накараме да заблести по- ярко символът на Този, Чието 
име сме взели върху си.

По този начин животът ни трябва да стане пълноценен из-
раз, символ на заявлението ни за нашето свидетелство за живия 
Христос, Вечния Син на живия Бог.

Това е толкова просто, мои братя и сестри, и толкова истинно, 
че е най- добре никога да не го забравяме“ 1.

Учения на Гордън Б. Хинкли
1

Исус Христос е живият Син на живия Бог.

Свидетелството за Исус Христос като Син Божий е абсолютно 
необходимо за да имаме вяра. … Той е крайъгълният камък на 
Църквата, която носи Неговото име 2.

Ние вярваме в Христос. Ние проповядваме за Христос. Отпра-
вили сме поглед към Христос. Той е нашият Изкупител, нашият 
Господ и нашият Спасител 3.

Земно служение

Той, Синът Божий, Единородният Син, оставя селестиални-
те обиталища на Неговия Отец и навлиза в смъртността. При 
Неговото раждане пеят ангели и мъдреци Му дават дарове. 
Той израства като другите момчета в Назарет в Галилея. Той 
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„напредваше в мъдрост, в ръст и в благоволение пред Бога и 
човеците“ (Лука 2:52).

С Мария и Йосиф посещава Йерусалим на възраст 12 години. 
На път за дома откриват, че Той липсва. Връщат се в Йерусалим 
и Го намират в храма да разговаря със законоучителите. Когато 
Мария го укорява за това, че не е дошъл с тях, Той отговаря: „Не 
знаете ли, че трябва да бъда на разположение на Своя Отец?“ 
(Лука 2:49). Тези Негови слова изразяват същността на бъдещото 
Му служение.

Това служение започва с Неговото кръщение в река Йордан 
от Неговия братовчед Йоан. Когато излиза от водата, Светият 
Дух слиза върху Него под формата на гълъб и гласът на Неговия 
Отец се чува да казва: „Този е възлюбеният Ми Син, в Когото е 
Моето благоволение“ (Мат. 3:17). Това изказване е потвърждение 
за Неговата божественост.

Той пости в продължение на 40 дни и е изкушаван от дявола, 
който се опитва да Го отклони от Неговата божествено поста-
новена мисия. На поканата на противника, Той отвръща: „Да не 
изпитваш Господа, твоя Бог“ (Мат. 4:7), като наново затвърждава 
Своето призование като Син Божий.

Той обикаля прашните пътища на Палестина. Няма дом, който 
да нарече Свой собствен, нито къде глава да подслони. Неговото 
послание е Евангелието на мира. Неговите учения са израз на 
щедрост и обич. „На този, който би поискал да се съди с теб и 
да ти вземе ризата, остави му и горната си дреха“ (Мат. 5:40).

Той поучава с притчи. Извършва невиждани дотогава чудеса, 
които не са се случвали отново. Изцелява хора с продължително 
заболяване. Прави така, че слепите да виждат, глухите да чуват 
и сакатите да ходят. Вдига мъртвите и те отново получават 
живот, за да Го възхваляват. Със сигурност друг преди Него не 
е правил това.

Някои Го следват, но повечето Го мразят. Нарича законниците 
и фарисеите лицемери, варосани гробници. Те правят заговор 
срещу Него. Изгонва обменителите на пари от Господния дом. 
Те със сигурност се присъединяват към хората, които планират 
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Неговото убийство. Но това не Го спира. Той „обикаляше да 
прави благодеяния“ (Деянията 10:38).

Не е ли това достатъчно да увековечи паметта Му? Не е ли 
било достатъчно да се постави името Му сред имената на ве-
ликите хора, вървели по земята и запомнени за своите думи и 
дела? Със сигурност Той е щял да се подреди сред най- великите 
пророци на всички времена.

Но това не е било достатъчно за Сина на Всемогъщия. Това 
е въведение към великите събития, които предстоят. И те на-
стъпват по един изключителен и ужасен начин 4.

арестуване, разпъване на кръст и смърт

Той е предаден, арестуван, осъден на смърт, за да умре в 
ужасна агония на кръста. Живото Му тяло е приковано за дървен 
кръст. В неописуема болка, тялото Му бавно умира. Но докато 
все още има живот в Него, той извиква: „Отче, прости им, защото 
не знаят какво правят“ (Лука 23:34).

Земята се тресе, когато Неговият дух си отива. Стотникът, 
който става свидетел на всичко това, казва тържествено: „На-
истина този беше Син на Бога“ (Мат. 27:54).

Хората, които Го обичат, свалят тялото Му от кръста. Те се 
погрижват за него и го поставят в гробница. …

Приятелите Му плачат. Плачат и обичаните от Него и при-
зованите като свидетели за Неговата божественост апостоли. 
Плачат и жените, които Го обичат. Никой от тях не разбира, че 
ще се възкръсне на третия ден. И как можело да разберат? Това 
никога преди не се е случвало. Напълно неочаквано е. Дори за 
тях е невероятно.

Трябва да ги е обзело ужасно чувство на отчаяние, безнадежд-
ност и окаяност, когато смъртта взима техния Господ 5.

Възкресение

Но това не е краят. На сутринта на третия ден Мария Магда-
лена и другата Мария се връщат при гробницата. За тяхно удив-
ление, камъкът е отместен и гробницата отворена. Те поглеждат 
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вътре. Двама ангела в бяло стоят от двете страни на гробницата. 
Единият им казва: „Защо търсите Живия между мъртвите?

Няма Го тук, но възкръсна. Спомнете си, какво ви говореше, 
когато беше още в Галилея,

като казваше, че Човешкият Син трябва да бъде предаден на 
грешни човеци, да бъде разпънат и в третия ден да възкръсне“ 
(Лука 24:5–7).

Тези прости думи – „Няма Го тук, но възкръсна“ – са най- 
важните в цялото писано слово. Те обявяват реалността на праз-
ната гробница. Те описват изпълнението на Неговото обещание 
да възкръсне. Те са триумфалният отговор на въпроса, зададен 
от всеки мъж, жена и дете, някога родени на тази земя.

Възкресеният Господ говори с Мария и тя с Него. Той не е 
някакво привидение. Не е плод на нейното въображение. Той 
е толкова реален, колкото е бил през земния Си живот. Той не 
ѝ позволява да Го докосва. Все още не се е възнесъл при Своя 
Небесен Отец. А това скоро ще стане. Каква среща трябва да е 

„неговото послание е евангелието на мира. неговите 
учения са израз на щедрост и обич“.
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била, да бъде прегърнат от Отеца, Който Го обича и Който също 
трябва да е плакал за Него през часовете на Неговата агония.

Той се явява на двама мъже по пътя за Емаус. Разговаря с тях и 
яде с тях. Явява се на Неговите апостоли при затворени врати и 
ги учи. Тома не присъства при това първо явяване на апостолите. 
При второто явяване Господ го кани да пипне Неговите ръце 
и раната на ребрата Му. С голямо удивление, той възкликва: 
„Господ мой и Бог мой!“ (Йоан 20:28). При друг случай той се 
явява на 500 души. …

И имаме още едно свидетелство. Този спътник на Библията, 
Книгата на Мормон, свидетелства, че Той се явява не само на 
хората в Стария свят, но и тези в Новия. Нали именно Той преди 
това е казал: „Други овце имам, които не са от тази кошара, и 
тях трябва да доведа; и ще чуят гласа Ми; и ще има едно стадо 
с един пастир“? (Йоан 10:16).

На хората в това полукълбо, Той се явява след Своето въз-
кресение. При Неговото слизане през небесните облаци, гласът 
на Бог Вечният Отец отново е чут да казва следното: „Ето Моя 
Възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение, в Когото про-
славих името Си – слушайте Него“ (3 Не. 11:7). …

И сякаш всичко това не е достатъчно, разполагаме със свиде-
телството, сигурно, неоспоримо и недвусмислено, на великия 
пророк на тази диспенсация, Джозеф Смит. Като момче той отива 
в гората да се моли и да търси светлина и разбиране. Над него 
във въздуха се появяват две Личности, чиято яркост и слава не се 
поддават на никакво описание. Единият от Тях му говори, като го 
нарича „по име и каза, посочвайки другия: Този е Моят Възлюбен 
Син! Него слушай! “ (Джозеф Смит – История 1:17).

Същият Джозеф по- късно заявява: „Съзряхме славата на Сина 
от дясната страна на Отца, и получихме от пълнотата Му; …

И сега, след многото свидетелства, които са били дадени за 
Него, това е свидетелството, последното от всички, което ние 
даваме за Него: Той живее!“ (У. и З. 76:20, 22)6.

За всички, които може да изпитват съмнения, повтарям думи-
те, които Господ казва на Тома, докато той пипа наранените Му 
ръце: „Не бъди невярващ, а вярващ“ (Йоан 20:27). Вярвайте в 
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Исус Христос, Сина Божий, най- великата личност във времето 
и вечността. Вярвайте, че Неговият несравним принос започва 
преди сътворението на света. Вярвайте, че Той е Творец на 
земята, на която живеем. Вярвайте, че Той е Йехова от Стария 
завет, че е Месията на Новия завет, че е умрял и е бил възкресен, 
че е посетил западния континент и е проповядвал Евангелието 
на хората там, че е дал начало на тази заключителна евангелска 
диспенсация, че Той, живият Син на живия Бог, нашият Спасител 
и Изкупител, живее 7.

2
Всеки от нас може да знае, че Исус Христос 

е Синът Божий и Изкупителят на света, 
Който е бил вдигнат от гроба.

Върлува една … битка за вярата на човеците и не винаги 
линиите са … ясно очертани, защото дори сред силите на Хрис-
тиянството има хора, които отричат божествеността на този 
Христос, в Чието име говорят. Бихме могли да не говорим за 
тях, ако техните гласове не бяха така увличащи, ако тяхното 
влияние нямаше такива големи последици, ако техните доводи 
не бяха така изкусни.

… Множества се събират по хиляди хълмове, за да посрещат 
Великденското утро и да си припомнят разказа за Христос, Чи-
ито възкресение отбелязват. С думи красиви и даващи надежда, 
проповедници от много вероизповедания разказват историята за 
празната гробница. На тях – и на вас – задавам следния въпрос: 
„Наистина ли вярвате в този разказ?“

Наистина ли вярвате, че Исус Христос е Синът Божий, бук-
вален Потомък на Отца?

Вярвате ли, гласът на Бог, Вечния Отец, е бил чут над водите 
на река Йордан да казва: „Този е възлюбеният Ми Син, в Когото 
е Моето благоволение“? (Maт. 3:17.)

Вярвате ли, че същият този Исус е вършел чудеса, изцелявал 
е болни, възстановявал е сакати, давал е живот на мъртвите?
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Наистина ли вярвате, че след Неговата смърт на Голгота и 
погребението Му в гробницата на Йосиф, на третия ден Той 
излиза от там жив?

Наистина ли вярвате, че Той все още е жив – че е реално 
съществуваща, имаща живот личност – и че ще дойде отново, 
както е обещано от ангелите при Неговото възнесение?

Наистина ли вярвате в тези неща? Ако е така, вие сте част от 
намаляваща група хора, които приемат тези разкази буквално, 
към които са насочени все повече снизходителни усмивки от 
страна на философите, на които учени се присмиват и които все 
повече се считат за „специални случаи“ от повечето свещеници 
и влиятелни теолози.

… В очите на тези теолози тези разкази са митове – разказите 
за раждането на Исус като Синът Божий, за Когото ангелите са 

Възкресеният спасител върви по пътя за емаус с двама мъже.
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пели из юдейските полета, за извършените от Него чудеса, из-
целения и вдигания от мъртвите, за възкресението Му от гроба, 
за възнесението и обещаното завръщане.

Тези съвременни теолози Го лишават от Неговата божестве-
ност и после се чудят защо хората не Му се покланят.

Тези умни учени са свалили от Исус неговата божествена 
мантия и са оставили само човека. Опитали са се да Го прини-
зят към тяхното ограничено мислене. Отнели са Му позицията 
на Божествен Син и са оставили света без законния му Цар. …

… Давам нашето тържествено свидетелство, че Бог не е мър-
тъв. Той става такъв само когато Го интерпретират като такъв. …

… Имаме нужда от нещо повече от подплатено от разсъждения 
вярване. Имаме нужда да разбираме Неговата единствена по рода 
си и несравнима роля като божествен Изкупител и да изпитваме 
ентусиазъм към Него и посланието Му като Синът Божий.

Това разбиране и този ентусиазъм са достижими за всички, 
които платят цената. Те могат да съжителстват с висшето обра-
зование, но не се дават като плод на четенето на философия. Не, 
те са плод на по- прост процес. Нещата Божии могат да бъдат 
опознати само чрез Духа Божий. (1 Кор. 2:11.) Така се казва в 
даденото чрез откровение слово.

Придобиването на разбиране за Господ и ентусиазъм към 
Него става чрез следване на прости правила. … Бих искал да 
предложа три дейности – елементарни в същността си, рутинни 
в изпълнението си, но важни за приложение и плодотворни в 
резултата си. …

Първата е четене – четене на словото Господно. … Например, 
прочетете Евангелието от Йоан от начало до край. Оставете 
Господ да ви говори за Себе Си и Неговите слова ще ви дадат 
една тиха убеденост, която ще направи думите на Неговите 
критици безсмислени. Също така прочетете свидетелството на 
Новия свят, Книгата на Мормон, която е била публикувана като 
свидетелство, „че Исус е Христос, Вечният Бог, Който Се показва 
на всички народи“. (Заглавна страница на Книгата на Мормон.)
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Втората дейност е служене – служене в делото Господно. … В 
Христовото дело няма нужда от вашите съмнения; има нужда от 
вашата сила и вашите таланти и, когато ги упражнявате в служба, 
вашата вяра ще нараства и съмненията ви ще избледняват. …

Третата дейност е молитва. Говорете с вашия Небесен Отец 
в името на Неговия Възлюбен Син. „Ето – казва той – стоя на 
вратата и хлопам; ако чуе някой гласа Ми и отвори вратата, ще 
вляза при него и ще вечерям с него, и той с Мене“. (Откр. 3:20.)

Това е Неговата покана и обещанието е сигурно. Не е много 
вероятно да чуете небесни гласове, но от небесата ще получите 
един вид убеденост, изпълнена с мир и сигурност. …

… През облаците на философското объркване, така наре-
чената висша критика и отричащата теология, ще просветне 
свидетелството на Светия Дух, че Исус действително е роде-
ният в плът Син Божий, възкресеният от гроба Изкупител на 
света, Господ, Който ще дойде да управлява като Цар на царете. 
Имате възможността да узнаете това. Имате задължението да 
го направите 8.

3
Трябва непрекъснато да си задаваме въпроса: 
„Какво да правим с Исус, наречен Христос?“

Повтарям въпроса на Пилат, изречен преди две хиляди го-
дини: „Какво да правя с Исус, наречен Христос?“ (Maт. 27:22.) 
Наистина, трябва непрекъснато да си задаваме въпроса: „Какво 
да правим с Исус, наречен Христос?“ Какво да правим с Неговите 
учения и как могат те да станат неразделна част от живота ни? …

… „Ето Божия Агнец, Който поема греха на света!“ (Йоан 
1:29.) Колко беден би бил животът ни без влиянието на Неговите 
учения и несравнимия Му пример. Уроците с обръщането на 
другата буза, вървенето на втората миля, връщането на блудния 
син и още много несравними учения са предавани през веко-
вете, за да внасят доброта и милост в не чак толкова човечните 
отношения между хората.
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Бруталността вилнее там, където Христос е изгонен. Доброта-
та и търпението царуват там, където познават Христос и следват 
ученията Му.

Какво да правим с Исус, наречен Христос? „Той ти е показал, 
човече, какво е доброто; и какво иска Господ от тебе: не е ли да 
вършиш праведното, да обичаш милост, и да ходиш смирено 
със своя Бог?“ (Михей 6:8.)

„Затова Аз ви казвам, че трябва да си прощавате едни на други, 
защото този, който не прощава на брата си неговите простъпки, 
застава осъден пред Господа, защото в него остава по- големият 
грях“. (У. и З. 64:9.) …

Какво да правим с Исус, наречен Христос? „Защото огладнях, 
и Ме нахранихте; ожаднях, и Ме напоихте; странник бях, и Ме 
прибрахте; гол бях и ме облякохте; болен бях и ме посетихте; 
в тъмница бях и Ме споходихте“. (Maт. 25:35–36) …

Какво да правим с Исус, наречен Христос?

Учете се от Него. Изследвайте Писанията, защото именно те 
свидетелстват за Него. Размишлявайте върху чудесата на Него-
вия живот и мисия. Полагайте малко повече усилия да следвате 
Неговия пример и да съблюдавате ученията Му 9.

4
Исус Христос е канара на нашето спасение, наша 

сила, утеха, самият център на нашата вяра.

Не знаем какво ни очаква в бъдещето. Не знаем какво ще ни 
предложат идните дни. Живеем в един свят на несигурност. За 
някои ще има големи постижения. За други – разочарования. За 
някои ще има много радост, щастие, добро здраве и охолен жи-
вот. За други вероятно болест и известно количество печал. Не 
знаем. Но едно нещо знаем със сигурност. Като полярна звезда 
на небето, независимо от предстоящото бъдеще, стои Изкупи-
телят на света, Синът Божий, сигурно и уверено като котва на 
нашия безсмъртен живот. Той е канарата на нашето спасение, 
наша сила, утеха, самият център на нашата вяра.

В слънце и в дъжд ние гледаме към Него и Той е там, за да 
ни дава увереност и да ни се усмихва 10.
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Свят Изкупител, Божий Син,
Спасителят живее, знам.
Мой Цар, водач и Господ мой,
за нас Той победи смъртта.

Живее Той – скала на вярата,
за всички по света,
маяк във пътя ни и светлина
за нас отвъд смъртта.

О, дай ни Твоя светъл Дух,
Духът, що носи ни мира,
и вяра да вървим във път,
що води ни към вечността 11.

Предложения за изучаване и преподаване

Въпроси
• Прегледайте свидетелството на президент Хинкли в раздел 1 

и отделете време да размислите върху своето свидетелство 
за Исус Христос. Защо сте благодарни за служението и Еди-
нението на Спасителя? Кои разкази от живота на Спасителя 
и Негови учения имат специално значение за вас?

• Задайте на себе си всеки от въпросите в раздел 2. Как вашите 
отговори влияят на всекидневния ви живот? В същия раздел, 
прегледайте трите дейности за придобиване на разбиране 
за „Божиите неща“. Как тези принципи са ви помогнали да 
задълбочите своето духовно разбиране?

• Президент Хинкли многократно пита: „Какво да правим с 
Исус, наречен Христос?“ (раздел 3). Какво можем да научим от 
неговите отговори? Помислете как бихте могли да отговорите 
на този въпрос. Как животът ви би бил по- различен, ако не 
познавахте ученията и примера на Спасителя?

• Президент Хинкли набляга, че Исус Христос е наша котва в 
един несигурен свят (вж. раздел 4). Кога сте чувствали силата 
и утехата на Спасителя в момент на нужда? Помислете върху 
всеки стих от химна на президент Хинкли в раздел 4. По как-
ви начини Христос е наша „скала на вярата“? Как Той е „маяк 
във пътя ни“?
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Свързани с темата стихове:
Лука 24:36–39; Йоан 1:1–14; Деянията 4:10–12; 2 Нефи 2:8; 

25:26; Алма 5:48; У. и З. 110:3–4

Помощни материали за изучаване
„Планирайте дейности за изучаване, които изграждат вашата 

вяра в Спасителя“ (Проповядвайте Моето Евангелие, 2004 г., 
с. 22). Например, докато изучавате, можете да си задавате по-
добни на следните въпроси: По какъв начин тези учения могат 
да ми помогнат да задълбоча разбирането си за Единението на 
Исус Христос? По какъв начин тези учения ми помагат да стана 
по- подобен на Спасителя?

Бележки
 1. „The Symbol of Christ“, Ensign, май. 

1975 г., с. 92, 94.
 2. „Four Cornerstones of Faith“, Ensign, 

фев. 2004 г., с. 4.
 3. Teachings of Gordon B. Hinckley, 1997 

г., с. 280.
 4. „He Is Not Here, but Is Risen“, Ensign, 

май 1999 г., с. 71.
 5. „He Is Not Here, but Is Risen“, с. 71.
 6. „He Is Not Here, but Is Risen“, с. 71–72.

 7. „Be Not Faithless“, Ensign, апр. 1989 
г., с. 2.

 8. В Conference Report, апр. 1966 г., с. 
85–87.

 9. „What Shall I Do Then with Jesus 
Which Is Called Christ?“, Ensign, дек. 
1983 г., с. 3–5.

 10. „Отправили поглед към Христа“, 
Лиахона, май 2002 г., с. 90.

 11. „Свят Изкупител – Божи Син“, Хим-
ни, № 85; текст: Гордън Б. Хинкли.
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Като светии от последните дни, ние сме обединени 
в нашето свидетелство за исус Христос.
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Свидетелството – 
един безценен дар

„Говорим на различни езици. Живеем в 
най- различни обстоятелства. Но в сърцата 
на всеки от нас живее общо свидетелство“.

Из живота на Гордън Б. Хинкли

„Най- ранният ми спомен за духовно събитие – казва прези-
дент Гордън Б. Хинкли – е когато бях на около пет години, едно 
много малко момче. Плачех от болка, защото ме болеше ухото. 
… Майка ми подготви торбичка със сол и я сложи на печката 
да се стопли. Баща ми сложи ръце на моята глава и ми даде 
благословия, като усмири болката и заболяването чрез властта 
на святото свещеничество и в името на Исус Христос. След това 
ме взе нежно в ръце и постави торбичката топла сол на ухото 
ми. Болката спадна и изчезна. Заспах в сигурната прегръдка на 
моя баща. Докато заспивах, умът ми блуждаеше върху думите на 
неговата благословия. Това е най- ранният ми спомен за упраж-
няване на свещеническа власт в името Господно.

След това, през моето детство, моят брат и аз спахме в нео-
топлявана спалня през зимата. … Преди да се завием в топлото 
легло, ние коленичихме, за да си кажем молитвите. В тях изразя-
вахме проста благодарност. … Спомням си как скачах в леглото 
след казаното „амин“, след което се завивах плътно и размиш-
лявах за това, което току- що бях направил в своя разговор с 
Небесния Отец в името на Неговия Син. Нямах кой знае какво 
знание за Евангелието. Но чувствах един вид мир и сигурност 
от общуването с небесата в името и чрез Господ Исус. …

Това свидетелство се разрасна в сърцето ми като мисионер, 
докато четях Новия завет и Книгата на Мормон, която ми даде 
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допълнително свидетелство за Него. Това знание се превърна в 
основа на живота ми, изградена върху фундаментите на получи-
лите отговор молитви от моето детство. Оттогава моята вяра се 
е разраствала многократно. Станах Негов апостол, назначен да 
върша волята Му и да проповядвам словото Му. Станах Негов 
свидетел пред света“ 1.

Учения на Гордън Б. Хинкли
1

От свидетелството произлиза голямата сила на 
Църквата, то е извор на вяра и активност.

Превърнали сме се в едно голямо семейство, разположено из 
целия свят. Говорим на различни езици. Живеем в най- различни 
обстоятелства. Но в сърцата на всеки от нас живее общо свиде-
телство. Вие и аз знаем, че Бог е жив и че ръководи това свято 
дело. Знаем, че Исус е нашият Изкупител, Който стои начело на 
тази Църква, която носи Неговото име. Знаем, че Джозеф Смит е 
бил пророк, че е пророк, застанал начело на тази диспенсация 
на пълнотата на времената. Знаем, че свещеничеството е било 
възстановено на неговата глава и че ни е било предадено в не-
прекъсната последователност до наши дни. Знаем, че Книгата на 
Мормон е едно истинно свидетелство за реалното съществуване 
и божествеността на Господ Исус Христос 2.

Нещото, което наричаме свидетелство, представлява голя-
мата сила на Църквата. То е извор на вяра и активност. … То е 
нещо толкова истинско и силно, колкото която и да било сила 
на земята. Господ описва тази сила, когато със следните слова 
се обръща към Никодим: „Вятърът духа където си иска и чу-
ваш шума му, но не знаеш откъде идва и накъде отива; така е с 
всеки, който се е родил от Духа“ (Йоан 3:8). Трудно е да дадем 
определение на това какво е свидетелство, но плодовете му са 
съвсем ясни. То представлява процесът на свидетелстване на 
Светия Дух чрез нас 3.
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2
Свидетелството е един тих, насърчителен глас, 

който ни подкрепя, докато вървим напред 
с вяра, и ни подтиква към действие.

Личното свидетелство е факторът, който коренно променя 
живота на хората, когато дойдат в тази Църква. Точно този 
елемент мотивира членовете да оставят всичко и да служат на 
Господ. Това е тихият, насърчителен глас, който непрестанно 
подкрепя хората, които вървят напред с вяра до последните 
дни на живота си.

То е нещо чудно и прекрасно, дар от Бог на човека. То е по- 
важно от богатството или бедността, когато човек е призован 
да служи. Това свидетелство живее в сърцата на членовете и ги 
мотивира да изпълняват задълженията си. Това е така и с млади 
и със стари. Така е с ученика в семинара, с мисионера, с епис-
копа и президента на кол, с президента на мисия, със сестрата 
в Обществото за взаимопомощ и с всеки висш ръководител. 
Дава се от тези, които нямат официална позиция в Църквата. 
То е самата същност на това дело. То придвижва напред дело-
то Господно по света. То подтиква към действие. Изисква да 
направим това, което сме помолени да правим. Води със себе 
си увереността, че животът има цел, че някои неща са много 
по- важни от други, че сме поели на едно вечно пътуване, че 
носим отговорност пред Бог. …

Точно този елемент, слаб и крехък в началото, подтиква всеки 
проучвател в посоката на обръщането във вярата. То подтиква 
всеки обърнат към сигурността на вярата. …

Навсякъде, където е организирана Църквата, се чувства него-
вата сила. Изправяме се на крака и казваме това, което знаем. … 
Простият факт е, че ние наистина знаем, че Бог живее, че Исус 
е Христос и че това е Тяхното дело и Тяхното царство. Думите 
са прости, изразеното идва от сърцето. Свидетелството действа 
навсякъде, където Църквата е организирана, навсякъде, където 
мисионерите проповядват Евангелието, навсякъде, където има 
членове, които споделят своята вяра.
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То е нещо, което не може да бъде оборено. Опонентите ни 
могат до безкрайност да цитират стихове и да спорят. Те могат 
да бъдат умни и убедителни. Но когато някой каже „аз знам“, не 
може да има по- нататъшни доводи. То може и да не бъде прието, 
но кой може да обори или отрече тихия глас на дълбините на 
душата, изпълнен с лично убеждение? 4

„светлина в нашия живот“

(Давид Кастаниеда), неговата съпруга, Томаса, и техните деца 
живели в малко западнало стопанство в Тореон (Мексико). Те 
притежавали 30 кокошки, 2 прасета и 1 хърбав кон. Кокошките 
давали няколко яйца за храна и от тях припечелвали по някое 
песо. Живели в бедност. След това мисионерите ги открили. 
Сестра Кастаниеда казва: „Старейшините свалиха превръзките 
от очите ни и донесоха светлина в живота ни. Не знаехме нищо 
за Исус Христос. Не знаехме нищо за Бог, докато не дойдоха те“.

Тя имала две години образование, а съпругът ѝ никакво. Ста-
рейшините им преподавали и след време били кръстени. … Те 
постепенно изградили проспериращ бизнес, в който работели 
бащата и неговите петима сина. С проста вяра, те плащали де-
сятъка си. Уповавали се на Господ. Живеели според Евангели-
ето. Служели във всяко отправено им призование. Четирима 
от техните синове и три дъщери отслужили мисии. … Техните 
критици им се присмивали. В отговор те давали свидетелство 
за Господната сила в живота им.

Около 200 техни роднини и приятели се присъединили към 
Църквата, благодарение на тяхното влияние. Над 30 синове и дъ-
щери на техни роднини и приятели са отслужили мисия. Дарили 
са земята, на която в момента е построена сграда за събрания.

Децата, вече пълнолетни, и родителите всеки месец се ре-
дуват да пътуват до Мексико Сити, където работят в храма. Те 
са живо свидетелство за голямата сила на това Господно дело в 
издигането и променянето на хората. По света има още хиляди 
и хиляди като тях, хора, преживели чудото на мормонството, 
когато свидетелството за божествеността на това дело е навлязло 
в живота им 5.
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„то е истинно, нали? тогава какво друго има значение?“

Срещнах се с военноморски офицер от далечна страна, умен 
млад мъж, дошъл в Съединените щати, за да продължи обуче-
нието си. Някои от неговите колеги във Военноморските сили 
на САЩ, чието поведение му харесало, по негово искане спо-
делили религиозните си вярвания. Не бил християнин, но се 
заинтересувал. Разказали му за Спасителя на света, Исус Христос, 
роден във Витлеем, Който дал живота си за цялото човечество. 
Разказали му за явяването на Бог, Вечният Отец, и възкресеният 
Господ на момчето Джозеф Смит. Говорили му за съвременни 
пророци. Учили го на Евангелието на Учителя. Духът докоснал 
сърцето му и той бил кръстен.

Представиха ми го тъкмо преди да се завърне в родината си. 
Разказа ми тези неща и след това аз казах: „Семейството ти не са 
християни. Какво ще се случи, когато се завърнеш в къщи като 
християнин, особено като християнин- мормон?

Неговото лице помръкна и той отговори: „Ще бъдат разо-
чаровани. Те може да ме отхвърлят и да ме смятат за мъртъв. 
Що се отнася до моето бъдеще и кариера, всички възможности 
могат да се затворят пред мен“.

Попитах: „Готов ли си да платиш толкова висока цена за 
Евангелието?“

Черните му очи, навлажнени от сълзи, просветнаха от краси-
вото му загоряло лице, когато той отговори: „То е истинно, нали?“

Засрамен от това, че бях задал въпроса, отговорих: „Да 
 истинно е“.

На което той отговори: „Тогава какво друго има значение?“

Точно тези въпроси бих искал да ви задам: „То е истинно, 
нали? Тогава какво друго има значение?“ 6

нов поглед върху живота

Веднъж чух разказ за един инженер, който наскоро се присъе-
динил към Църквата. Мисионерите позвънили на вратата на дома 
му и съпругата му ги поканила. Тя ентусиазирано откликнала на 
тяхното послание, докато той чувствал, че е въвлечен насила. Ед-
на вечер тя казала, че иска да се кръсти. Той изпаднал в пристъп 
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на ярост. Не разбирала ли какво означавало това? Означавало 
отделено време. Означавало плащане на десятък. Означавало да 
се откажат от приятели. Означавало да се откажат от пушенето. 
Той си облякъл палтото и излязъл в нощта, тръшвайки вратата 
след себе си. Вървял по улиците, бълвайки гневни думи за жена 
си, за мисионерите и за себе си, за това че е допуснал те да им 
преподават. Когато се изморил, гневът му се уталожил и един 
дух на молитва някак навлязъл в сърцето му. Молил се, докато 
вървял. Умолявал Бог за отговор на въпросите си. И след това 
дошло впечатление, ясно и недвусмислено, било почти като 
глас, който изговорил следните думи: „Истина е“.

„Истина е – казвал си той отново и отново. – Истина е“. Мир 
обзел сърцето му. Докато вървял към дома си, ограниченията, 
правилата и изискванията, заради които бил така ядосан, започ-
нали да изглеждат като възможности. Когато отворил вратата, 
открил съпругата си на колене, молейки се.

… На събранието, пред което разказа това, той сподели за 
радостта, която дошла в живота им. Десятъкът не бил проблем. 
Споделянето техните средства с Бог, Който им е дал всичко, не 

„Кой може да обори или отрече тихия глас на дълбините 
на душата, изпълнен с лично убеждение?“
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изглеждало много. Служението не било проблем. За него било 
нужно само малко по- внимателно планиране на времето през 
седмицата. Отговорностите не били проблем. От тях произлизал 
растеж и нов поглед върху живота. Така този интелигентен и 
образован мъж, инженер, свикнал да работи с фактите на физи-
ческия свят, на който живеем, даде тържествено свидетелство с 
навлажнени очи за чудото, изпълнено в живота му 7.

„най- ценното нещо в живота ми“

Преди няколко години една възхитителна и много образована 
млада жена говори в Берхтезгаден, Германия, на конференция 
на военни, членове на Църквата. Бях там и я чух. Тя имаше чин 
майор в армията, работеше като лекар, и бе уважаван специалист 
в своята сфера. Тя каза:

„Повече от всичко друго на света исках да служа на Бог. Но 
колкото и да се опитвах, не можех да Го открия. И най голямото 
чудо е, че Той откри мен. Един съботен следобед през септем-
ври 1969 г. си бях у дома в Бъркли, Калифорния, и на вратата се 
позвъни. Там открих двама млади мъже, облечени в костюми, с 
бели ризи и вратовръзки. Косата им беше прилежно сресана. Бях 
толкова впечатлена от тях, че казах: „Не знам какво продавате, 
но ще го купя“. Един от младите мъже каза: „Нищо не продаваме. 
Ние сме мисионери от Църквата на Исус Христос на светиите 
от последните дни и бихме искали да говорим с вас“. Поканих 
ги да влязат и те говориха за тяхната вяра.

Така се роди моето свидетелство. Думите не могат да опишат 
моята благодарност за привилегията и честта да бъда член на 
Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. Щас-
тието и мирът, които това радостно Евангелие е дало в сърцето 
ми, е като рай на земята. Моето свидетелство за това дело е най- 
ценното нещо в живота ми, това е дар от моя Небесен Отец, за 
който ще бъда вечно благодарна“ 8.

Това се случва със стотици хиляди в много земи – способни 
и образовани мъже и жени, заети в бизнеса и професионалисти, 
упорити и практични (хора), които изпълняват професиите си 
в делата на света, в чиито сърца гори тихото свидетелство, че 
Бог е жив, че Исус е Христос, че това дело е божествено, че е 
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било възстановено на земята за благославяне на всички, които 
се възползват от предоставяните от него възможности 9.

3
Всеки от нас може да получи свидетелство за реалното 

съществуване на Бог и Неговия Възлюбен Син, 
както и за възстановяването на Тяхното дело.

Това свидетелство, това знание, може да бъде най- безценният 
от всички дарове Божии. Той се дава като небесен дар при на-
личност на правилното усилие. Всеки мъж и всяка жена в тази 
Църква има възможността, има отговорността да получи за себе 
си убеждение за истинността на това велико дело на последните 
дни и Тези, Които го ръководят, а именно живият Бог и Господ 
Исус Христос.

Исус посочва начина да придобием такова свидетелство, кога-
то казва: „Моето учение не е Мое, а на Онзи, Който Ме е пратил.

Ако някой иска да върши Неговата воля, ще познае дали уче-
нието е от Бога, или Аз от Себе Си говоря“ (Йоан 7:16–17).

Ние израстваме във вяра и знание, докато служим, докато 
изучаваме, докато се молим.

Когато Исус нахранва 5 000 души, те осъзнават какво чудо е 
извършил и се удивляват от Него. Някои се връщат при Него. 
Пред тях Той излага учението за Неговата божественост, казва, 
че е Хлябът на живота. Упреква ги, че те не се интересуват от 
учението Му, а само от задоволяването на глада на своите тела. 
Някои, като Го чуват да излага Своето учение, казват: „Тежко е 
това учение; кой може да го слуша?“ (Йoан 6:60). Кой може да 
повярва това, което този Мъж проповядва?

„Поради това мнозина от учениците Му отстъпиха и не хо-
деха вече с Него.

Тогава Исус каза на дванадесетте (според мен с известно 
обезсърчение): Да не искате и вие да си отидете?

Симон Петър Му отговори: Господи, при кого да отидем? Ти 
имаш думи на вечен живот

и ние вярваме и знаем, че Ти си Христос, Син на живия Бог“ 
(Йоан 6:66–69).
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Това е големият въпрос и всички ние трябва да му дадем от-
говор. Ако не при Теб, „Господи, при кого да отидем? Ти имаш 
думи на вечен живот и ние вярваме и знаем, че Ти си Христос, 
Син на живия Бог“.

Именно тази убеденост, тази вътрешна сигурност за реално-
то съществуване на живия Бог, за божествеността на Неговия 
Възлюбен Син, за възстановяването на Тяхното дело в наше 
време и за последвалите славни проявления, които за всеки 
от нас са станали основа на нашата вяра. Това се превръща в 
нашето свидетелство.

… Неотдавна бях в Палмира, Ню Йорк (местността, в която 
Джозеф Смит получава Първото видение). За случилите се в ра-
йона събития човек е подтикнат да каже: „Те или са се случили, 
или не. Не може да има междинен вариант“.

И след това един глас на вяра прошепва: „Всичко това се е 
случило. Случило се е точно както той го е описал“.

Наблизо се намира хълма Кумора. От него е изваден древният 
летопис, от който е преведена Книгата на Мормон. Човек трябва 
да приеме или отхвърли нейния божествен произход. Преценя-
ването на доказателствата би трябвало да подтикне всеки мъж 
и всяка жена, които я прочетат, с вяра да кажат: „Истинна е“.

И така е с други елементи на това чудотворно нещо, което 
наричаме Възстановяването на древното Евангелие, древното 
свещеничество и древната Църква.

Сега това свидетелство, както и винаги е било, е един вид 
израз, едно ясно потвърждаване на истината, такава каквато я 
познаваме 10.

4
Трябва да живеем според нашето свидетелство 

и да го споделяме с околните.

Павел казва на Тимотей: „Бъди внимателен към себе си – 
обърнете внимание – и поучението си, постоянствай в това; 
защото като правиш това, ще спасиш и себе си и слушателите 
си“ (1 Тимотей 4:16). Какви прекрасни напътствия дава Павел 
на Тимотей.
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След това казва следното: „Защото Бог ни е дал дух не на 
страх, а на сила, любов и себевладение“ (2 Тимотей 1:7). Бог 
ни е дал дух не на страх, а на сила – силата на посланието; и 
на любов – любов към хората, любов към това, което имаме 
да предложим; и себевладение – според простите, разбираеми 
принципи на възстановеното Евангелие на Исус Христос.

„Не се срамувай да свидетелстваш за нашия Господ“ (2 Тимо-
тей 1:8). Никога, мои братя и сестри, никога не се срамувайте да 
свидетелствате за нашия Господ. … Ето една важна наша зада-
ча, заповед, която ни е дадена: „Защото Бог ни е дал дух не на 
страх, а на сила, любов и себевладение. И така, не се срамувай 
да свидетелстваш за нашия Господ“ 11.

Това е Божието свято дело. Това е Неговата Църква и царст-
во. Видението, което се е случило в Свещената горичка, е ста-
нало точно така, както го описва Джозеф. В сърцето ми има 
истинно разбиране за значението на това, което се е случило 
там. Книгата на Мормон е истинна. Тя свидетелства за Господ 
Исус Христос. Неговото свещеничество е възстановено и ни 
е дадено. Ключовете на това свещеничество, предадени от 
небесни същества, се упражняват за наш вечен благослов. Та-
кова е нашето свидетелство – вашето и моето – свидетелство, 
според което трябва да живеем и което трябва да споделяме 
с околните. Оставям на всеки един от вас това свидетелство, 
своята благословия и обичта си, както и поканата да продъл-
жавате да участвате в това велико чудо от последните дни, 
което представлява Църквата на Исус Христос на светиите от 
последните дни 12.

Предложения за изучаване и преподаване

Въпроси
• По какви начини вашето лично свидетелство допринася за 

силата на Църквата? (Вж. раздел 1.)

• Президент Хинкли набляга, че свидетелството ни подкрепя и 
„ни подтиква към действие“ (раздел 2). Как вашето свидетел-
ство ви е подкрепяло? Как вашето свидетелство е повлиявало 
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на действията ви? Как можете да прилагате в живота си прин-
ципи, които извличате от разказите в раздел 2?

• Какво можем да научим от ученията за получаване на сви-
детелство, изложени от президент Хинкли? (Вж. раздел 3.) 
Какви преживявания са ви помогнали да получите своето 
свидетелство? Какво можем да правим, за да укрепваме своите 
свидетелства?

• Защо според вас свидетелствата стават по- силни, когато ги 
споделяме? Как сте преодолявали чувствата на страх да спо-
делите свидетелството си? Как сте били благославяни от сви-
детелствата на други хора? (Вж. раздел 4.)

Свързани с темата стихове:
1 Коринтяните 12:3; 1 Петър 3:15; Алма 5:43–46; 32:26–30; 

Мороний 10:3–5; У. и З. 8:2–3; 80:3–5

Помощ в преподаването
„Когато опознаете и разбирате всеки от хората, ще бъдете по- 

подготвени да преподавате уроци, съобразени с индивидуални-
те им обстоятелства. Това разбиране ще ви помага да намирате 
начини да помагате на всеки от тях да участва в обсъждания 
и други образователни дейности“ (Преподаването – няма по- 
велико призование, 1999 г., с. 34).

Бележки
 1. „My Testimony“, Ensign, май 2000 г., 

с. 70–71.
 2. „Listen by the Power of the Spirit“, 

Ensign, ноем. 1996 г., с. 5.
 3. „Testimony“, Ensign, май 1998 г., с. 69.
 4. „Testimony“, с. 69–70.
 5. „Testimony“, с. 70.
 6. „It’s True, Isn’t It?“, Ensign, юли 1993 

г., с. 2.

 7. „It’s True, Isn’t It?“, с. 5.
 8. „It’s True, Isn’t It?“, с. 6.
 9. „It’s True, Isn’t It?“, с. 5.
 10. „Testimony“, с. 70- 71.
 11. Discourses of President Gordon B. 

Hinckley, том 2: 2000- 2004, 2005 г., 
с. 369.

 12. „Една съвършена и светла надежда 
– към новите членове на Църквата“, 
Ensign, окт. 2006 г., с. 5.
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Президент и сестра Хинкли се радват на щастлив и 
изпълнен с обич брак и са укрепвани от „тихата и сигурна 

увереност за нова среща и вечно спътничество“.
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Подхранване на вечното 
брачно партньорство

„Най- сладките чувства в живота, най- щедрите 
и удовлетворяващи импулси на човешкото 

сърце намират израз в брак, който е запазен 
чист и неопетнен от злините на света“.

Из живота на Гордън Б. Хинкли

Една вечер, докато президент и сестра Хинкли тихо са седна-
ли заедно, сестра Хинкли казва: „Ти винаги си ми давал крила 
да летя, и аз те обичам за това“ 1. Коментирайки тези думи на 
съпругата си, президент Хинкли казва: „Опитвах се да приема 
индивидуалността (ѝ), нейната личност, желания, минало, ам-
бициите ѝ. Оставих я да лети. Да, оставих я да лети! Оставих я 
да развива собствените си таланти. Да прави нещата по свой 
начин. Дръпнах се от пътя ѝ и се възхищавах на онова, което 
прави“ 2. Сестра Хинкли по подобен начин подкрепя съпруга 
си – като баща, в неговите лични интереси и в трудоемката му 
църковна служба.

Като деца, Гордън Б. Хинкли и Марджъри Пей живеят в един 
и същ район на Църквата, а за много години са непосредствени 
съседи. „За първи път я видях в Неделното училище за деца – 
си спомня президент Хинкли. – Тя прочете нещо пред класа. 
Не знам защо така ми въздейства, но никога не забравих това. 
След това тя порасна и стана красива млада жена, а аз имах 
достатъчно разум да се оженя за нея“ 3.

Първата им среща се случва на църковна танцова вечер, ко-
гато той е на 19, а тя на 18. „Този млад мъж ще постигне много в 
живота“ – по- късно казва Марджъри на майка си 4. Тяхната връзка 
се задълбочава, докато Гордън следва в Университета на щата 
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Юта. След това, през 1933 г., година след като завършва, той 
е призован да служи на мисия в Англия. Когато се връща през 
1935 г., те подновяват срещите си и през 1937 г. сключват брак 
в храма Солт Лейк. Спомняйки си първите години на техния 
брак, сестра Хинкли казва:

„Парите бяха малко, но ние бяхме изпълнени с надежда и 
оптимизъм. Тези ранни дни не бяха все розови, но чувствахме 
решителност и голямо желание да установим един щастлив 
дом. Ние без съмнение се обичахме. Но също и трябваше да 
свикнем един с друг. Мисля, че всяка двойка трябва да свикнат 
един с друг.

Отрано осъзнах, че щеше да е по- добре да положим усилието 
да свикнем един с друг, отколкото непрекъснато да се опитваме 
да променим другия – нещо, за което се уверих, че е невъзмож-
но. … За да се създаде щастлив дом, трябва да се дава по малко 
и да се взима по малко, и е нужна изключителна гъвкавост“ 5.

Президент Хинкли е призован за висш ръководител през 1958 
г. и в началото на неговата служба сестра Хинкли обикновено 
остава у дома, за да се грижи за петте им деца, докато той пътува 
в изпълнение на църковните си задължения. Когато децата им 
порастват, двамата често пътуват заедно – нещо, което високо 
ценят. През април 1977 г. настъпва тяхната 40 годишнина от 
сватбата, докато те са на продължително пътуване, за да се 
срещат със светиите из Австралия. През онзи ден, президент 
Хинкли записва следното в дневника си:

„Днес се намираме в Пърт, Австралия, като самото ни присъст-
вие тук е показателно за това, което ни е давано през годините. 
Прекарахме деня в срещи с мисионери от мисия Пърт Австралия. 
Това беше един прекрасен ден, през който чухме свидетелства 
и поучения. Мисионерите подариха на Марджъри декоративен 
букет, нещо, което нямах време да купя за нея.

Много страници можем да изпишем за изминалите 40 годи-
ни. … Преминали сме през своите трудности и проблеми. Но, 
като цяло, животът бе добър с нас. Бяхме чудно благославяни. 
На тази възраст човек започва да усеща какво е значението на 
вечността и стойността на вечното спътничество. Ако бяхме у 
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дома тази вечер, вероятно щяхме да вечеряме като семейство. 
Но не е така, ние сме далеч от дома в служба на Господ, и така 
тази вечер е също толкова приятна“ 6.

Двадесет и две години по- късно, докато служи като президент 
на Църквата, президент Хинкли пише писмо на сестра Хинкли, 
изразявайки своите чувства след повече от 60 години брак. „Каква 
ценна спътница си била за мен – казва той. – Вече остаряхме 
заедно и това бе наистина хубаво. … Когато в един бъдещ ден 
ръката на смъртта нежно докосне един от нас, ще има сълзи, 
да, но ще има също и тиха и сигурна увереност за нова среща 
и вечно спътничество“ 7.

В началото на 2004 г. семейство Хинкли се прибират у дома 
от освещаването на храма Акра Гана, когато сестра Хинкли при-
пада от умора. Тя така и не възстановява силите си и умира на 
6 април 2004 г. Шест месеца по- късно на октомврийската обща 
конференция, президент Хинкли казва:

„Докато държах ръката ѝ и виждах земния живот да изтича 
от пръстите ѝ, признавам, че бях съкрушен. Преди да се оженя 
за нея, тя беше момичето на мечтите ми. … Тя бе моя спътница 
над 60 години, равна на мен пред Господ, всъщност ме превъз-
хождаше. Сега, на стари години, тя отново стана момичето на 
моите мечти“ 8.

В своята мъка, президент Хинкли намира упора в знание-
то, че той и Марджъри са запечатани за вечността. „Да изгуби 
човек така обичан спътник, с когото е вървял през слънце и 
мрак, е напълно съкрушително – казва той. – Чувства се една 
всепоглъщаща самота, която става все по- тежка. Тя болезнено 
се разраства в самата душа на човека. Но в тишината на нощта 
се чува и следния тих шепот: „Бог е с нас. Бог е с нас!“ И този 
глас от неизвестното дава мир, сигурност и непоклатима увере-
ност, че смъртта не е краят, че животът продължава, с работа за 
вършене и предстоящи победи. Този глас, тих, нечут от смъртни 
уши, ни обещава, че, както е имало раздяла, така ще настъпи и 
радостна нова среща“ 9.
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Учения на Гордън Б. Хинкли
1

Небесният Отец е планирал брака от самото начало.

Какво прекрасно нещо е бракът според плана на нашия 
Небесен Отец, план, даден чрез Неговата мъдрост с цел щас-
тието и сигурността на Неговите чеда и продължаването на 
човечеството.

Той е наш Създател и е планирал брака от самото начало. Ко-
гато Ева е създадена: „(Адам) казва: Тази вече е кост от костите 
ми и плът от плътта ми; … Затова ще остави човек баща си и 
майка си и ще се привърже към жена си, и те ще бъдат една 
плът“. (Бит. 2:23–24.)

Павел пише на светиите в Коринт: „Обаче нито жената е без 
мъжа, нито мъжът без жената в Господа“. (1 Кор. 11:11.)

В съвременните откровения Господ казва: „И пак, истина ви 
казвам, че който забранява женитбата, не е поставен от Бога, 
защото женитбата е постановена за човека от Бога“. (У. и З. 
49:15.) …

Със сигурност няма човек, който да чете Писанията, както 
древни, така и съвременни, и да се усъмни в божествената кон-
цепция на брака. Най- сладките чувства в живота, най- щедрите и 
удовлетворяващи импулси на човешкото сърце намират израз 
в брак, който е запазен чист и неопетнен от злините на света.

Вярвам, че такъв брак е желание – желанието, за чието реали-
зиране копнеем и се молим – за всички мъже и жени навсякъде“ 10.

2
В храма съпруг и съпруга могат да бъдат 

запечатани за цялата вечност.

Храмовете … предлагат благословии, които не се дават ни-
къде другаде. Всичко, случващо се в тези свещени домове, се 
отнася до вечното естество на човека. Тук мъже, жени и деца 
биват запечатвани заедно като семейства за цялата вечност. 
Бракът не е само „докато смъртта ви раздели“. Той е завинаги, 
ако страните живеят достойно за тази благословия 11.
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Имало ли е мъж да обича истински някоя жена, или жена да 
обича истински някой мъж, и те да не са се молели отношени-
ята им да могат да продължат отвъд гроба? Случвало ли се е 
родители да погребат дете и да не копнеят за уверението, че 
обичното им чедо отново ще бъде тяхно в идния свят? Може ли 
човек, вярващ във вечния живот, да се усъмни, че тъкмо Бог в 
небесата е дал на Своите синове и дъщери най- скъпоценното 
качество на живота, любовта, която намира най- съдържателния 
си израз в семейните взаимоотношения? Не, здравият разум изис-
ква семейните взаимоотношения да продължават след смъртта. 
Човешкото сърце копнее за това, и Бог в небесата е открил 
начин, чрез който това да бъде осигурено. Светите обреди в 
дома Господен осигуряват това 12.

Колко сладко е обещанието, колко утешаващ мирът, произ-
лизащ от знанието, че, ако сключим брак по правилния начин 
и живеем правилно, нашата връзка ще продължи, въпреки не-
избежността на смъртта и изминалото време. Хората може да 
пишат любовни песни и да ги пеят. Могат да копнеят, да се 
надяват и да мечтаят. Но всичко това е само романтичен блян, 
освен ако не се упражни власт, която побеждава силата на вре-
мето и смъртта 13.

3
Съпругите и съпрузите вървят рамо до 

рамо на едно вечно пътуване.

В своя велик план, когато Бог създава първо човека, Той съз-
дава двойнственост на половете. Благородният израз на та-
зи двойнственост се открива в брака. Едната страна допълва 
другата 14.

В брачното партньорство няма нисшестоящи и висшестоя-
щи. Жената не върви пред мъжа, нито мъжът пред жената. Те 
вървят рамо до рамо, като син и дъщеря Божии, на едно вечно 
пътуване 15.

В своя най- дълбок смисъл бракът е едно партньорство на 
равностойни хора, като никой от двамата не упражнява власт 
над другия, а по- скоро един друг се насърчават и си помагат 
във всякакви отговорности и стремежи 16.
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Съпруги, считайте съпрузите си за ценни спътници и живей-
те достойни за това партньорство. Съпрузи, считайте съпру-
гите си за ваш най- ценен актив във времето и вечността, като 
дъщери Божии, ваши партньорки, с които можете да вървите 
ръка за ръка през слънце и бури, през всички опасности и 
триумфи на живота 17.

Помня двама мои (приятели) … в гимназията и университета. 
Той бе дошъл от провинциален град, обличаше се семпло, няма-
ше пари, нито нещо обещаващо в него. Бе израснал на ферма и 
единственото му явно качество бе неговото трудолюбие. … Но 
с целия си провинциален вид, той имаше усмивка и характер, от 
които сякаш извираше доброта. Тя бе градско момиче, родено 
в пълен с удобства дом. …

Между тях се случи някаква магия. Влюбиха се. … Смееха се 
и танцуваха и учеха заедно през годините. Ожениха се и хората 
се чудеха как щяха да печелят достатъчно, за да оцелеят. Той се 
справи с професионалното си обучение и се дипломира като 
отличник. Тя се лишаваше, пестеше, работеше и се молеше. 
Тя насърчаваше и подкрепяше и, когато нещата бяха наистина 
трудни, казваше: „Ще се справим някак си“. Подкрепян от ней-
ната вяра в него, той продължи напред през тези трудни години. 
Дойдоха децата им и заедно те ги обичаха и се грижеха за тях 
и им осигуряваха сигурността, която произлизаше от техния 
пример на обич и вярност един към друг. Оттогава изминаха 
над четиридесет и пет години. Децата им пораснаха и им носят 
радост, допринасят в Църквата и в общностите, в които живеят.

Неотдавна, на един полет от Ню Йорк, вървях по пътеката и 
в полутъмнината видях една белокоса жена, склонила глава на 
рамото на съпруга си, дремейки, с неговите ръце мило обхва-
нали нейните. Той бе буден и ме позна. Тя се събуди, когато 
започнахме да говорим. И те се завръщаха от Ню Йорк, къде-
то той бе изнесъл доклад пред една от учените общности на 
нацията. Той не каза много за него, но тя с гордост разказа за 
оказаната му чест. …

Замислих се, докато се връщах на мястото си. Спомних си как 
техните приятели от миналото виждаха само едно фермерско 
момче от провинцията и усмихнато момиче с лунички на носа. 



Г л а В а  1 0

165

Но те виждаха един в друг обич, преданост, мир, вяра и светло 
бъдеще. Може да го наречете и химия, ако искате; имаше малко 
от това, но и нещо много повече. Можеше да се види разцъфване 
на нещо божествено, поставено от Отца, Който е наш Бог. През 
ученическите си години те живяха достойно за това разцъфване. 
Живяха добродетелно и с вяра, с благодарност и уважение един 
към друг. През годините на техните професионални и иконо-
мически трудности, те намираха най- много земна сила в своето 
партньорство. Сега, вече възрастни, те намираха мир, една тиха 
удовлетвореност заедно. И отвъд тази зряла възраст, те имат 
обещанието за радостни взаимоотношения, според отдавна 
сключени завети и отдавна дадени обещания в дома Господен 18.

4
Бог няма да откаже каквито и да било 

благословии на несемейните.

Някак си сме сложили етикет на една много важна група в 
Църквата. На него е написано „Несемейни“. Бих искал да не 
правим това. Вие сте личности, мъже и жени, синове и дъщери 
Божии, а не маса хора със сходни или различни характеристики. 
И фактът, че сте несемейни, не ви прави принципно различни 
от останалите. Всички ние много си приличаме по външен вид 
и емоционални реакции, по способността да мислим и да раз-
съждаваме, да се чувстваме потиснати или щастливи, да обичаме 
и да бъдем обичани.

Вие сте също толкова важни като всеки друг в плановете на 
Небесния Отец и, съгласно Неговата милост, няма благосло-
вия, за която да сте достойни и която да ви бъде отказана във 
вечността 19.

Позволете ми сега да кажа няколко думи за тези от вас, които 
никога не сте имали възможността да сключите брак. Уверявам 
ви, че съчувстваме на самотата, която много от вас чувстват. Са-
мотата е горчиво и болезнено чувство. Предполагам, че всички 
хора са я чувствали на даден етап от живота си. Нашите сърца 
са изпълнени с разбиране и обич към вас. …

… Този период от живота ви може да бъде прекрасен. Вече 
сте узрели. Можете да преценявате нещата от живота. Повечето 



Г л а В а  1 0

166

от вас имат образование и опит. Разполагате с физическа, умст-
вена и духовна сила да въздигате, подпомагате и насърчавате.

Толкова много хора имат нужда от вас. … Поддържайте своите 
духовни батерии заредени и осветявайте живота на околните 20.

На вас, несключилите брак, … Бог ви е дал един или друг та-
лант. Дал ви е способността да служите за нуждите на околните 
и да благославяте живота им с вашата доброта и загриженост. 
Помогнете на някой нуждаещ се. …

Добавяйте знание към знанието. Усъвършенствайте умовете 
и уменията си в избрана сфера. Дават ви се огромни възмож-
ности, ако имате подготовката да се възползвате от тях. … 
Не чувствайте, че Бог ви е изоставил, заради несемейното ви 
положение. Светът има нужда от вас. Църквата има нужда от 
вас. Толкова много хора и каузи имат нужда от вашата сила, 
мъдрост и таланти.

Молете се редовно и не губете надежда. … Живейте по най- 
добрия възможен начин и Господ, според Своята по- висша мъд-
рост и вечна програма, ще даде отговор на молитвите ви 21.

Вие, разведените, моля знайте, че не смятаме живота ви за 
провал, защото бракът ви не е сполучил. … Ние имаме задълже-
нието не да осъждаме, а да прощаваме и забравяме, да въздигаме 
и помагаме. В моменти на отчаяние се обръщайте към Господ, 
Който е казал: „Елате при Мене всички, които се трудите и сте 
обременени, и Аз ще ви успокоя. … Защото Моето иго е благо, 
и Моето бреме е леко“. (Maт. 11:28, 30.)

Господ няма да ви отпрати. Отговорите на вашите молитви 
може и да не са драматични, лесно разбрани или дори оце-
нени. Но ще настъпи момент, когато ще знаете, че сте били 
благославяни 22.

5
Семейното щастие произлиза от любящата 

загриженост за благосъстоянието на нашия спътник.

Грижете се за брака си, подхранвайте го. Пазете го и рабо-
тете, за да го поддържате стабилен и красив. … Бракът е един 
вид договор, споразумение, съюз между мъж и жена, съгласно 
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плана на Всемогъщия. Той може да бъде крехък. Има нужда от 
подхранване и много усилия 23.

След като през годините съм се занимавал със стотици слу-
чаи на развод, съм убеден, че прилагането на една- единствена 
процедура ще направи повече от всичко друго в решението на 
този мъчителен проблем.

Ако всеки съпруг и всяка съпруга биха вършили непрекъс-
нато всичко възможно да осигуряват комфорта и щастието на 
спътника си, щеше да има много малко, или никакви, разводи. 
Никога нямаше да чуваме спорове. Нямаше да бъдат повдигани 
обвинения. Нямаше да се случват гневни изблици. По- скоро 
любов и грижа щяха да изместят виковете и грубостта. …

Лекът за повечето брачни затруднения не е в развода. Той е 
в покаянието и прошката, в изразяването на доброта и загри-
женост. Той може да бъде намерен в прилагане на златното 
правило.

Колко изключително красиво е когато млад мъж и млада жена 
се хванат за ръце на олтара, за да сключат завет пред Бог, че ще 
се обичат и уважават един друг. После каква тъжна картина е, 

„Грижете се за брака си, подхранвайте го. Пазете го и 
работете, за да го поддържате стабилен и красив“.
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когато, няколко месеца или години по- късно, между тях се раз-
менят обидни забележки, зли и нараняващи думи, ядни гласове 
и горчиви обвинения.

Това не бива да се случва, мои скъпи братя и сестри. Можем 
да се извисим над тези дребнави и низки прояви в живота ни 
(вж. Галатяните 4:9). Можем да търсим и намерим божествена 
същност един в друг, която ни се дава като чеда на нашия Отец 
в Небесата. Можем да живеем заедно според дадения от Бог об-
разец за брак, като изпълняваме онова, на което сме способни, 
ако проявяваме самодисциплина и се въздържаме от опити да 
дисциплинираме своя спътник 24.

Всеки брак от време на време преминава през бури. Но с 
търпение, взаимно уважение и дух на въздържаност, ние можем 
да преминем през тези бури. Когато бъде допусната грешка, 
може да има нужда от извинение, покаяние и прошка. Но и от 
двете страни трябва да има желание тези неща да се случат. …

Научил съм, че същността на брачното щастие произлиза … 
от любящата загриженост за благосъстоянието на нашия спът-
ник. Мисълта само за нас самите и задоволяването на личните 
ни желания няма да изгражда нито доверие, нито обич, нито 
щастие. Само при липсата на егоизъм ще може да се развива и 
разцъфва любовта, заедно с придружаващите я качества 25.

За много от нас е необходимо да престанат да търсят недо-
статъци и да започнат да търсят добродетели. … За съжаление, 
някои жени желаят да оформят съпрузите си по свой собствен 
проект. А някои съпрузи приемат за най- важна своя задача да 
принудят съпругите си да отговорят на техните стандарти на 
идеалната жена. Тези усилия са напълно ненужни. Те водят 
единствено до раздор, неразбирателство и мъка.

Трябва да има уважение към интересите на другия. Трябва 
да има възможности и насърчение при развиването и израза на 
личния талант 26.

Бъдете напълно предани и верни на избрания от вас спътник. 
За времето и вечността, тя или той ще бъде най- ценният ваш 
актив. Тя или той ще заслужава най- доброто, което е във вас 27.
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Предложения за изучаване и преподаване

Въпроси
• Президент Хинкли учи, че Небесният Отец е създал брака 

между мъж и жена „с цел щастието и сигурността на Неговите 
чеда“ (раздел 1). Как това знание може да влияе на връзката 
между съпруг и съпруга? Как съпрузите могат да поддържат 
брака си „чист и неопетнен от злините на света“?

• Кои са благословиите на вечния брак за този живот и за 
вечността? (Вж. раздел 2.) Кои преживявания са ви дали по- 
задълбочена благодарност за вечните взаимоотношения? Как 
можем да учим децата колко важен е вечният брак?

• Защо е нужно бракът да бъде „партньорство на равностойни 
хора“? (Вж. раздел 3.) Какво научавате от разказа в раздел 3? 
Как съпруг и съпруга могат да подхранват този вид сила в 
своя брак?

• Как обещанията и напътствията на президент Хинкли в раздел 
4 помагат на тези, които не са сключили брак? Как ученията в 
този раздел са приложими за всички хора? Защо е важно да из-
ползваме своите таланти и умения, за да служим на околните?

• По какви начини съпруг и съпруга могат да се грижат за своя 
брак и да го подхранват? (Вж. раздел 5.) Какво сте научили за 
начините, по които съпруг и съпруга могат да преодоляват 
проблемите и да откриват заедно по- голямо щастие? Какви 
примери за това сте виждали?

Свързани с темата стихове:
1 Коринтяните 11:11; Матей 19:3–6; У. и З. 42:22; 132:18–19; 

Моисей 2:27–28; 3:18, 21–24

Помощни материали за изучаване
„Като заделяте време всеки ден, лично и заедно със своето 

семейство, да изучавате Божието слово, в живота ви ще тържест-
вува мир. Този мир няма да дойде от външния свят. Той ще дойде 
от дълбините на вашия дом, вашето семейство и на собственото 
ви сърце“ (Ричард Г. Скот, „Превърнете упражняването на вяра 
във ваш най- важен приоритет“, Лиахона, ноем. 2014 г., с. 93).
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Домът – основа на 
праведния живот

„Колкото по- сигурно отглеждате децата си 
според принципите на Евангелието на Исус 

Христос, с обич и високи очаквания, толкова 
по- вероятно е да има мир в живота им“.

Из живота на Гордън Б. Хинкли

Към края на 1973 г., Гордън и Марджъри с нежелание решават 
да се преместят от своя дом в Мил Крийк, Юта, за да могат да 
живеят по- близо до Централата на Църквата в Солт Лейк Сити, 
Юта. Президент Хинкли, който тогава е член на Кворума на 
дванадесетте апостоли, през новогодишната нощ отделя време, 
за да опише своя дом. Думите му разкриват неговите чувства 
към мястото, но по- важното е, че показва отношението му към 
любящото семейство.

„Колко сантиментално и тъжно е нашето преместване“ – пише 
той. Описва семейните усилия да построят къщата и да облаго-
родят заобикалящата я земя. След това мислите му се насочват 
към семейните взаимоотношения и връзката с Бог:

„Тук играхме заедно, докато растяха децата, тук се молихме 
заедно. Тук ние и децата ни опознахме нашия Небесен Отец, 
как Той живее, как ни слуша, как дава отговори.

Мога да напиша книга … не за пред света, а за тези пет деца, 
техните брачни партньори и потомци. И ако мога да разкажа с 
думи историята на този дом, ще има сълзи и смях и един силен и 
тих дух, който ще обхване сърцата на читателите, защото хората, 
които живяха и пораснаха тук, са се обичали взаимно, обичали 
са ближните си, обичали са Бог и Господ Исус Христос“ 1.
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„Призоваваме родителите да полагат най- добрите си усилия 
в обучението и възпитанието на техните деца“.
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По време на своето служение, президент Хинкли свидетелства 
колко важни са верните и обичащи се семейства. Под негово 
ръководство, Първото президентство и Кворумът на дванаде-
сетте апостоли издават „Семейството: прокламация към света“, 
която старейшина М. Ръсел Балард от Дванадесетте описва като 
„ясен призив за защита и укрепване на семействата“ 2. След като 
прочита прокламацията на общо събрание на Обществото за 
взаимопомощ на общата конференция през септември 1995 г., 
президент Хинкли казва: „Силата на всяка нация е вкоренена в 
стените на домовете ѝ. Увещаваме нашите членове навсякъде 
да укрепват своите семейства в съответствие с тези устояли на 
времето принципи“ 3.

Учения на Гордън Б. Хинкли
1

Семейните връзки са по- свети от 
всички други взаимоотношения.

Семейството е божествено. Установено е от нашия Небесен 
Отец. То обхваща най- свещената от всички връзки. Единствено 
чрез тази организация могат да се осъществят целите на Господ 4.

Ние сме църква, която дава свидетелство за важността на се-
мейството – от баща, майка и деца – и факта, че всички ние сме 
чеда на Бог, нашия Вечен Отец. Родителите, които довеждат деца 
в света, имат отговорността да обичат тези деца, да се грижат 
за тях и да ги възпитават, да ги учат на ценностите, които така 
ще благословят живота им, че те да станат добри граждани. … 
Искам да наблегна на нещо, което вече ви е познато, и това е 
отговорността да обединяваме семействата си с обич и доб-
рота, с благодарност и уважение, с преподаване на пътеките 
Господни – за да могат децата ви да израстват в праведност и 
да избегнат трагедиите, които надделяват над толкова много 
семейства по света 5.

Абсолютно наложително е да не пренебрегвате семействата 
си. Нямате нищо по- ценно от тях 6.
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2
Бащите и майките имат привилегията да се грижат за 
децата си и да ги учат на Евангелието на Исус Христос.

Ние призоваваме родителите да посвещават максимално уси-
лията си да учат и отглеждат децата си съгласно евангелските 
принципи, които ще ги задържат близо до Църквата. Домът е 
основата на праведния живот и нищо друго не може да заеме 
мястото му или да изпълни неговите функции при изпълнението 
на тази божествено постановена отговорност 7.

Уверен съм, че нищо не довежда до по- голям успех в риско-
ваното начинание на родителството от семейния живот, осно-
ван на прекрасните учения на Евангелието: бащата в дома да 
е носител на Божието свещеничество; да има привилегията и 
задължението да бъде настойник на чедата на нашия Небесен 
Отец и да се грижи за нуждите им; да ръководи дома в духа 
на свещеническото служение „чрез убеждаване, дълготърпе-
ние, чрез благост, кротост и чрез любов нелицемерна“ (У. и З. 
121:41–42); майката в дома да е Божия дъщеря, душа интели-
гентна, отдадена и любяща, изпълнена с Духа Божий; да има 
привилегията и задължението да се грижи за чедата на нашия 
Небесен Отец и да посреща всекидневните им нужди; да може, 
заедно със своя съпруг, да учи децата си „да разбират учението 
за покаянието, за вярата в Христа, Синът на живия Бог, за кръ-
щението и дара на Светия Дух чрез полагане на ръце … (и) да 
се молят и да ходят праведно пред Господа“. (У. и З. 68:25, 28.)

В такъв дом родителите са обичани и уважавани, децата не 
се страхуват от тях. И на децата се гледа като на Господни да-
рове, които да бъдат подхранвани, обгрижвани, насърчавани 
и напътствани.

От време на време може да има липса на съгласие, леки спреч-
квания. Но ако семейството се ръководи с молитва, обич и мисъл 
за другия, ще се чувства изобилие от любов, която вечно ще 
сплотява, и преданост, която винаги ще ръководи 8.

Сега да кажа нещо и на самотните родители. … (Вие) носите 
изтощителния товар и на двата фронта – отглеждането на децата 
и осигуряването на техните нужди. Това е самотно задължение. 
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Но не е нужно да вършите това изцяло сами. Има толкова мно-
го, наистина много хора в тази Църква, които ще ви помагат с 
деликатност и разбиране. Те не желаят да се месят там, където 
не са желани. Но те имат искрен интерес да ви помагат и, като 
благославят живота ви и този на вашите деца, ще обогатяват 
собствения си живот. Приемайте тяхната помощ. Нужно е те 
да я отдават за тяхно добро и за ваше.

Има хиляди добри епископи в Църквата. Имаме хиляди добри 
служители в кворуми. Имаме хиляди прекрасни сестри от Об-
ществото за взаимопомощ. Имаме домашни учители и посеща-
ващи учителки. Те са ваши приятели и Господ им е дал задачата 
да отдават своята сила, за да ви помагат. И никога не забравяйте, 
че сам Господ е източник на най- голямата сила, която можете да 
получите. Веднъж бях разчустван от един разказ … на самотна 
майка, която отглежда седем деца, и която умолява нейния Отец 
в Небесата да отиде при Него, само за една нощ, за да може да 
получи утеха и сила за изпитанията на следващия ден. Тя полу-
чава следния грижлив отговор почти като откровение: „Ти не 
можеш да дойдеш при мен, Аз ще дойда при теб“ 9.

Колкото по- сигурно отглеждате децата си според принципите 
на Евангелието на Исус Христос, с обич и високи очаквания, 
толкова по- вероятно е да има мир в живота им 10.

3
Чрез семейна молитва, децата 
израстват с вяра в живия Бог.

Грижете се за децата си. Молете се с тях. Молете се за тях 
и ги благославяйте. Светът, в който навлизат, е един сложен и 
труден свят. Те ще се натъкват на множество несгоди. Ще имат 
нужда от цялата сила и цялата вяра, която можете да им дадете, 
докато сте близо до тях. Също така ще имат нужда от повече 
сила, която се дава свише. Ще се наложи да направят повече от 
това просто да живеят с това, което вече са получили. Те трябва 
да въздигнат този свят и единствените лостове, с които разпо-
лагат, са примера на собствения им живот и силата да черпят 
от своите свидетелства и знание на Божиите неща. Те ще имат 
нужда от Господната помощ. Докато са млади, молете се с тях, 
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за да могат да опознаят с източника на сила, който винаги ще 
бъде на тяхно разположение във всеки момент на нужда 11.

Колениченето като семейство в молитва – не познавам друга 
практика, която да има толкова благоприятен ефект върху живота 
ви. Само думите „Отче наш Небесни“ имат огромна сила. Няма 
как да ги изговорите с искреност и знание за тяхното значение, 
без да почувствате някаква степен на отговорност пред Бог. …

Вашите всекидневни разговори с Него ще носят мир в сърца-
та ви и радост в живота ви, които не могат да дойдат по никой 
друг начин. … Любовта помежду ви ще укрепва. Ще нараства 
и благодарността ви един към друг.

Децата ви ще бъдат благославяни с чувство на сигурност, 
което произлиза от живеенето в дом, където обитава Духът 
Божий. Те ще познават и обичат родители, които се уважават, 
и този дух на уважение ще израства и в собствените им сърца. 
Ще чувстват сигурността на тихо изговаряните думи на доброта. 
Ще бъдат предпазвани от баща и майка, които живеят почтено 
един към друг и своите ближни, защото живеят почтено към 
Бог. Ще растат с чувство на благодарност, защото чуват своите 
родители в молитва да изразяват благодарност за получените 
малки и големи благословии. Те ще растат с вяра в живия Бог 12.

4
Семейната домашна вечер може да обединява 

родители и деца чрез изучаване на Господните пътеки.

Помня как, когато бях малко момче на пет години, президент 
Джозеф Ф. Смит обяви пред цялата Църква, че следва да съби-
рат семействата си за семейна домашна вечер. Моят баща каза: 
„Президентът на Църквата е поискал от нас да правим това и 
ние ще го правим“.

И така всички се събирахме за семейна домашна вечер. Бе-
ше забавно. Той каза: „Ще изпеем песен“. Ние не бяхме големи 
певци. … Опитвахме се да пеем и се смеехме един на друг. Така 
се получи и с много други дейности. Но от това преживяване 
постепенно произлезе нещо прекрасно – тази дейност ни по-
могна, тя ни обедини като семейство, укрепи ни и в сърцата ни 
израсна убеждението колко ценна е семейната домашна вечер 13.
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Благодарен съм, че основна част от църковната програма е 
провеждането на семейна домашна вечер. Много важно е в на-
шето забързано ежедневие хиляди семейства по света да полагат 
усилието да посвещават една вечер през седмицата, за да пеят 
заедно, да се напътстват в Господните пътеки, да коленичат заед-
но в молитва и така да благодарят на Господ за Неговите милости 
и да призовават благословията Му над живота ни, над домовете 
ни, над усилията ни и над земята ни. Мисля, че не осъзнаваме 
напълно колко много добро произлиза от тази програма 14.

Ако се съмнявате в ползите на семейната домашна вечер, 
пробвайте да я провеждате. Събирайте децата си, учете ги, 
давайте им свидетелство, четете Писанията заедно и си прекар-
вайте добре като семейство 15.

5
Родителите следва да започнат да учат 

децата си, когато са много малки.

Скоро след като се оженихме построихме първия си дом. Ня-
махме много пари и затова сам свърших голяма част от работата. 
Дворът бе изцяло моя отговорност. Първото от многото дървета, 
които посадих, бе рожково дърво и очаквах деня, когато него-
вата сянка щеше да помага през лятото къщата да е по- хладна. 
Засадих го на място, където вятърът от каньона на изток духаше 
най- силно. Изкопах дупка, сложих голите корени, засипах ги с 
почва, изсипах вода и почти забравих за това растение. Беше 
почти вейка с диаметър около 2 сантиметра. Бе толкова гъвкава, 
че можех лесно да я огъна във всяка посока. През годините ѝ 
обръщах много малко внимание. След време, през зимата, когато 
на дървото нямаше листа, докато гледах през прозореца, погле-
дът ми попадна на него. Забелязах, че се бе наклонило на запад, 
изкривено и небалансирано. Не можех да повярвам. Излязох и го 
хванах с ръце, за да го изправя. Но стволът вече бе станал почти 
тридесет сантиметра. Силата ми нищо не можеше да направи. 
От бараката взех въже с тресчотка и закрепих единия край за 
дървото, а другия за добре захванат стълб. Започнах да затягам. 
Механизмът се затегна само малко и стволът на дървото съвсем 
леко помръдна. И това беше всичко. Изглежда ми казваше: „Не 
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можеш да ме изправиш. Твърде късно е. Израснах така заради 
твоята небрежност и няма да се огъна“.

Накрая в безизходицата си взех триона и отрязах основния 
голям клон от западната му страна. Пристъпих и погледах резул-
тата. Бях изрязал основна част от дървото, оставяйки огромен 
белег от около 20 сантиметра и само един малък клон насочен 
към небето.

… Неотдавна пак погледнах това дърво. Вече е голямо, фор-
мата му е по- добра и наистина придава към красотата на дома. 
Но каква травма само му причиних, когато беше още младо и 
какви болезнени мерки предприех, за да го изправя! Когато го 
засадих, една връв бе достатъчна да го държи на мястото му 
срещу силните ветрове. Трябваше да използвам тази връв, чието 
слагане щеше да бъде така лесно, но не го направих. И то се 
огъна под силите, които му противостояха.

Децата са като дървета. Докато са млади, животът им може да 
бъде оформян и напътстван, обикновено с минимално усилие. 
В Притчи се казва: „Възпитавай детето отрано в подходящия за 
него път, и то няма да се отклони от него, дори когато остарее“ 
(Притчи 22:6). Това възпитание се извършва в дома 16.

„събирайте децата си, учете ги, давайте им свидетелство, четете 
Писанията заедно и си прекарвайте добре като семейство“.
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Исайя казва: „И всичките ти синове ще бъдат научени от 
Господа; и голям ще бъде мирът на синовете ти“ (Иса. 54:13).

Водете така вашите синове и дъщери, така ги напътствайте и 
наставлявайте още от много малки, учете ги така в пътищата Гос-
подни, че мирът да бъде техен спътник през целия им живот 17.

6
Ако децата се бунтуват, родителите 

следва да продължат да се молят за тях, 
да ги обичат и да им помагат.

Осъзнавам, че има родители, които, въпреки проявената обич 
и усърдно положеното усилие да възпитат децата, гледат как 
те растат по противоположен на ученията им начин и ридаят, 
докато техните своеволни синове и дъщери по собствена воля 
предприемат действия с трагични последици. Към тези родители 
изпитвам силно съчувствие и за тях искам да цитирам следни-
те слова на Йезекиил: „Синът няма да понесе наказанието за 
бащиното беззаконие, нито бащата ще понесе наказанието за 
синовното беззаконие“ (Йезекиил 18:20)18.

От време на време, въпреки всички усилия на родителите, 
има деца, които се бунтуват. Но вие продължавайте да полагате 
усилия. Никога не се отказвайте. Поражението идва чак когато 
спрете да полагате усилия. Просто продължете 19.

Ако имате дете или обичан човек в това състояние (на бунт), 
не се отказвайте. Молете се за него, обичайте го, подавайте му 
ръка и му помагайте 20.

Понякога може да е твърде късно. … И все пак, спомнете си за 
моето рожково дърво (вж. с 177–178). Хирургическата намеса и 
страданието дадоха като резултат нещо прекрасно, като зрелият 
живот на това дърво осигурява сянка срещу жегата на деня 21.

7
Семействата ни се укрепват, когато търсим 

небесна подкрепа и подхранваме дух на 
обич и уважение един към друг.

(Семейното начинание) може да не е лесно. Може да бъде 
изпълнено с разочарования и трудности. Може да са необходими 
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смелост и търпение. … Обичта е факторът с истинско значе-
ние – обич, щедро отдавана през детството и помагаща през 
трудните младежки години. Тя ще направи неща с децата, които 
изобилните пари никога няма да могат да направят.

Прибавете към обичта търпение, с ограничаване на езика и 
контрол над гнева. …

Прибавете и насърчение, което бързо прави комплименти и 
се въздържа от критика.

Приложението им, заедно с молитвата, ще върши чудеса. Няма 
начин да се справите сами. Нужна ви е помощта на небесата, 
за да отгледате дете на небесата – вашето дете, което е също 
дете на Небесния Отец 22.

Всяко дете, с някои изключения, е продукт на дом – добър, 
лош или посредствено неутрален. Докато децата растат, те в 
голяма степен се превръщат в отражение на излаганите в се-
мейството ценности. Ако има грубост, обиди, неконтролиран 
гняв, невярност, плодовете им ще станат съвсем явни и по всяка 
вероятност тези тенденции ще се повторят в следващото поколе-
ние. От друга страна, ако има въздържание, прошка, уважение, 
обсъждане, взаимно внимание, милост и състрадание, плодо-
вете им пак ще станат явни и ще имат вечна награда. Ще бъдат 
положителни, сладки и възнаграждаващи. И когато милостта 
се предлага и учи от страна на родителите, тя ще се повтаря в 
живота и действията на следващото поколение.

Обръщам се към бащите и майките навсякъде с молба да 
изоставим грубостта, да контролираме гнева си, да понижим 
гласовете си и да се отнасяме с милост, обич и уважение един 
към друг в домовете си 23.

В древността е казано: „Мек отговор отклонява от ярост“. 
(Прит. 15:1.) Рядко изниква проблем, когато говорим тихо. Само 
когато повишим тон, искрите се разхвърчават и малките кърти-
чини се превръщат в планини на раздора. … Гласът на небесата 
е един тих и нежен глас (вж. 3 Царете 19:11–12); по същия начин, 
гласът на домашния мир е тих глас 24.

Разбира се, в семействата има нужда от дисциплина. Но стро-
гата, жестока дисциплина неизбежно води не до подобрение, а 
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до обида и горчивина. Тя не облекчава, а задълбочава проблема. 
Тя погубва нещото, което се опитва да опази 25.

Не може да има по- добра дисциплина от дисциплината на 
обичта. Тя има своя собствена сила 26.

Нека с постоянство работим за укрепване на нашите семей-
ства. Нека съпрузи и съпруги култивират дух на пълна вярност 
един към друг. Нека не приемаме другия за даденост, а непре-
къснато работим за подхранването на дух на обич и уважение 
един към друг 27.

О, Боже, наш Вечни Отче, молим Те, благослови родителите 
с обич, търпение и насърчение да възпитават най- ценните, де-
цата, които са дошли от Твоето присъствие, за да могат заедно 
те да бъдат пазени и напътствани към доброто и със своето 
израстване да благославят света, в който ще имат роля 28.

Предложения за изучаване и преподаване

Въпроси
• Президент Хинкли учи, че семейството „обхваща най- 

свещената от всички връзки“ (раздел 1). Как тази истина влияе 
на нашите взаимоотношения с членовете на нашето семей-
ство? Как може да влияе на начина, по който разпределяме 
времето си, и на избраните от нас дейности?

• Защо родителите следва да „посвещават максимално усилията 
си да учат и отглеждат децата си съгласно евангелските прин-
ципи“? (Вж. раздел 2.) Как преподаването на Евангелието във 
вашия дом е благословило семейството ви? Как родителите 
могат да подобряват своите усилия да помагат на децата си 
да живеят според Евангелието?

• Прегледайте ученията на президент Хинкли за благословиите 
на семейната молитва (вж. раздел 3). Защо според вас семей-
ната молитва осигурява благословии? Какви благословии сте 
получили от редовната семейна молитва? Какво губим, когато 
пренебрегваме семейната молитва?

• Какво можем да научим от преживяванията на Гордън Б. Хин-
кли със семейната домашна вечер като малко момче? (Вж. 
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раздел 4.) Как семейството ви е било благословено чрез се-
мейната домашна вечер?

• Прегледайте разказа на президент Хинкли за рожковото дърво 
(вж. раздел 5). Какво приложение има този разказ за вас?

• Как ученията на президент Хинкли в раздел 6 могат да помог-
нат на родители, чието дете се е отклонило? По какви начини 
родителите и други хора могат да помагат с обич?

• Защо е важно родителите да дисциплинират децата си с обич, 
а не с гняв? Какви неща могат да правят родителите, за да 
дисциплинират с обич? Как членовете на семейството могат 
да се грижат един за друг в дух на обич и уважение? (Вж. 
раздел 7.)

Свързани с темата стихове:
Второзаконие 11:19; Енос 1:1–5; Мосия 4:14–15; Алма 56:45–48; 

3 Нефи 18:21; вж. също „Семейството: прокламация към света“, 
Лиахона, ноем. 2010 г., с. 129.

Помощ в преподаването
„Може да чувствате, че ви липсва разбиране за принципа, за 

който се подготвяте да преподавате. Ако обаче го изучавате с 
молитва, стремите се да живеете според него и се подготвите да 
преподавате за него, след което го споделите, вашето собствено 
свидетелство ще бъде подсилено и задълбочено“ (Преподава-
нето – няма по- велико призование, 1999 г., с. 19).
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Подчинение: просто живейте 
според Евангелието

„Пътят на Евангелието е съвсем ясен. … 
Смирявайте се и ходете в подчинение“.

Из живота на Гордън Б. Хинкли

Когато Гордън Б. Хинкли е на около 14 години, в Табернакъла 
на Солт Лейк му се случва нещо, което го кара да вземе важно 
решение. По- късно той си спомня:

„Чух президент Хибър Дж. Грант да разказва как е прочел 
Книгата на Мормон като момче. Разказа за Нефи и за голямото 
влияние, което той е имал в живота му. След което, с изпълнен 
с убеждение глас, който никога няма да забравя, той цитира 
следните слова на Нефи: „Аз ще отида и ще сторя нещата, които 
Господ е заповядал, защото знам, че Господ не дава заповеди 
на чедата човешки, освен ако не ще подготви пътя за тях, за да 
могат да изпълнят това, което Той им е заповядал“ (1 Не. 3:7).

Тогава в младото ми сърце се зароди решителността да пола-
гам усилия да върша това, което Господ е заповядвал“ 1.

Гордън Б. Хинкли винаги е чувствал тази решителност в сър-
цето си. Години по- късно, когато вече е президент на Църквата, 
неговите учения се връщат към тази реч, чута от него като млад 
мъж. Говорейки на група светии от последните дни на регио-
нална конференция, той казва:

„Бил съм интервюиран от много репортери. Те често питат 
следното: „Каква ще е основната тема на вашето президентство?“ 
И аз просто отговарям: „Същата тема, повтаряна в тази Църква от 
президентите и апостолите, която съм слушал откакто се помня: 
Просто живейте според Евангелието и всеки, който прави това, 
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ще получи в сърцето си убеденост за истинността на следваните 
от него принципи“ 2.

На своята първа обща конференция като президент на Цър-
квата, президент Хинкли призовава всички членове да полагат 
повече усилия да живеят според Евангелието:

„Сега, мои братя и сестри, настъпил е моментът да полагаме 
малко повече усилия, да вдигнем поглед и да разширим умовете 
си и по- задълбочено да разберем великата хилядолетна мисия 
на тази Църква на Исус Христос на светиите от последните дни. 
Днес трябва да бъдем силни. Настъпил е моментът да вървим 
напред без колебания, напълно запознати със значението, об-
хвата и важността на нашата мисия. Настъпил е моментът да 
вършим правилното, независимо от последиците. Настъпил е 
моментът да спазваме Божиите заповеди. Време е да помагаме 
с доброта и обич на страдащите и на изгубените из дебрите на 
тъмнината и болката. Настъпил е моментът да бъдем внимател-
ни и добри, порядъчни и мили един към друг във всичките си 
взаимоотношения. С други думи, трябва да бъдем по- подобни 
на Христос“ 3.

Президент Хинкли продължава да набляга върху това. Десет 
години по- късно той повтаря тези думи на обща конференция 
и казва: „Вие трябва да отсъдите докъде сме стигнали в изпъл-
нението на тази покана, отправена преди 10 години“ 4.

Учения на Гордън Б. Хинкли
1

Ние сме заветен народ и големи са 
задълженията към този завет.

Ние сме заветен народ и това е много сериозен въпрос. При 
възстановяването на това дело Господ излага целите на това 
възстановяване и казва, че една от целите му е Неговият ве-
чен завет да бъде подновен. Това е заветът … сключен между 
Авраам и Йехова, с който великият Йехова дава велико и важно 
обещание на Авраам. Той казва, че неговото потомство ще бъде 
многобройно като песъчинките по морския бряг и че всички 
народи ще бъдат благословени чрез него. Той сключва този 
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завет с него, за да действа като Бог на Авраам и потомството му 
и те да бъдат Негов народ. … Така започват взаимоотношения, 
които имат вечни последици във вечния живот на всички, които 
сключат този завет. Прекрасни са резултатите на тези взаимоот-
ношения: ако действаме както следва да действат Божиите чеда, 
Той ще бъде наш Бог и ще ни благославя, обича, напътства и 
ще ни помага.

Сега, в тази диспенсация, този вечен завет е подновен. Ние 
всъщност сключваме този завет при своето кръщение. Ние ста-
ваме част от Неговото божествено семейство, така да се каже. 
Всички Божии чеда са част Неговото семейство, но по един 
отделен и прекрасен начин съществува специална връзка между 
Бог и чедата на Неговия завет. Когато сме дошли в Църквата, 
… ние сме се присъединили към заветния народ и всеки път, 
когато вземем от причастието, ние правим това не само като 
възпоменание на жертвата на Сина Божий, Който е дал живота 
Си за всеки от нас, но също така взимаме върху си името на 
Исус Христос и обещаваме да спазваме заповедите – при което 
Той обещава да ни благославя със Своя Свят Дух.

„Всеки път, когато взимаме от причастието, … ние взимаме върху си 
името на исус Христос и обещаваме да спазваме неговите заповеди“.
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Ние сме заветен народ и големи са задълженията към този 
завет. Не можем да бъдем обикновени хора. Трябва да се от-
личаваме от тълпата. Трябва да полагаме малко повече усилия. 
Трябва да бъдем малко по- добри, малко по- добронамерени, 
малко по- щедри, малко по- учтиви, малко по- внимателни, да 
помагаме малко повече на околните 5.

Ние сме хора, взели върху си в свят завет името на Господ 
Исус Христос. Нека малко по- усилено се стремим да спазваме 
заповедите, да живеем по начина, по който Господ иска от нас 
да живеем 6.

2
Господ очаква във всяко едно отношение 

да живеем според Евангелието.

Живеем във време на компромиси и примирение. В ежеднев-
ните ситуации, в които попадаме, ние знаем кое е правилното, 
но под натиска на околните и подмамващи и убедителни гласове, 
ние се предаваме. Правим компромис. Примиряваме се. Пре-
даваме се и се срамуваме от себе си. … Трябва да култивираме 
силата да следваме своите убеждения 7.

Пътят на Евангелието е съвсем ясен. Някои от изискванията 
му може да ви изглеждат елементарни и ненужни. Не ги пре-
небрегвайте. Смирявайте се и ходете в подчинение. Обещавам 
ви, че последвалите от това резултати ще бъдат прекрасни за 
наблюдение и удовлетворяващи за преживяване 8.

Моята искрена молба е всички ние да се опитваме малко 
повече да живеем достойни за частицата божественост, която 
е в нас. Можем да се справяме по- добре. Можем да бъдем по- 
добри. Ако никога не забравяме тези божествени реалности 
– бащинството на Бог и братството между хората – ще бъдем 
малко по- толерантни, малко по- добри и ще помагаме малко по-
вече, за да издигаме и подкрепяме хората около нас. Ще бъдем 
по- малко податливи да се унизяваме с неща, които явно са под 
нашето достойнство 9.

Религията, в която участвате, се реализира седем дни в сед-
мицата, не само в неделя. … Това става през цялото време 
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– двадесет и четири часа на ден, седем дни в седмицата, 365 
дни в годината 10.

Господ очаква да поддържаме живота си в ред, във всяко едно 
отношение да живеем според Евангелието 11.

3
Бог ще обсипва с благословии хората, които 
вървят в подчинение на Неговите заповеди.

Господ казва на Илия да отиде и да се скрие при потока Хе-
рит, където да пие вода и да бъде хранен от врани. Писанията 
записват следното просто и ясно изречение за Илия: „И той 
отиде и постъпи според Господното слово“ (3 Царе 17:5).

Няма спор. Няма извинения. Няма объркване. Илия просто 
отива и постъпва „според Господното слово“. И е спасен от 
ужасните бедствия, които застигат тези, които се подиграват, 
спорят и се съмняват 12.

Основният разказ в Книгата на Мормон е разказ за хора, ко-
ито преживяват периоди на праведност, когато се покланят на 
Исус Христос, благоденстват в земята и са богато и изобилно 
благославяни от Господ; но когато вършат грях, отклоняват се 
и забравят своя Бог, те изпадат в окаяност, войни и проблеми. 
Вашата сигурност, вашият мир и просперитет се основават на 
подчинението на заповедите на Всемогъщия 13.

„Спазвай заповедите Ми постоянно и корона от праведност ти 
ще получиш“. (У. и З. 25:15.) Това е обещанието на Господ към 
Ема Хейл Смит. Това е обещанието на Господ към всеки един 
от вас. Щастието се основава на спазването на заповедите. За 
един светия от последните дни … единствено окаяност може да 
произлезе от нарушаването на заповедите. А на всеки, който ги 
спазва, се обещава корона … от праведност и вечна истина 14.

Истинската свобода се основава на подчинението на Божиите 
напътствия. В древността са казали: „Заповедта им е светилник, 
и наставлението им е светлина“. (Прит. 6:23.)

Евангелието не е един вид репресивна философия, както 
смятат толкова много хора. То е един план на свобода, който 
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осигурява дисциплина на апетитите и посока на поведението. 
Неговите плодове са сладки и наградите му са изобилни. …

„И така, стойте твърдо в свободата, за която Христос ни осво-
боди, и не се заплитайте отново в робско иго“. (Гал. 5:1.)

„Където е Господният Дух, там е свобода“. (2 Кор. 3:17)15.

Нашата сигурност се основава на покаянието. Нашата сила 
произлиза от подчинението на Божиите заповеди. … Нека бъдем 
непоклатими срещу злото, както у дома, така и по света. Нека 
живеем достойно за благословиите на небесата, като, когато е 
необходимо, правим промени в живота си и гледаме към Бог, 
Отец на всички ни 16.

Няма от какво да се страхуваме. Бог е на руля. Той ще на-
правлява това дело към добро. Той ще обсипва с благословии 
хората, които вървят в подчинение на Неговите заповеди. Такова 
е Неговото обещание. В Неговата способност да спазва това 
обещание никой от нас не трябва да се съмнява 17.

4
Ръководителите на Църквата водят по пътя и 

канят членовете да живеят според Евангелието.

Има хора, които казват: „Църквата няма да ми диктува как да 
мисля за това, друго, трето, нито как да живея живота си“.

Не, отговарям, Църквата няма да диктува на никого как да 
мисли и действа. Църквата ще посочи пътя и ще покани всеки 
член да живее според Евангелието и да се радва на благослови-
ите, които произтичат от такъв живот. Църквата няма да диктува 
на никого, но ще напътства, убеждава, подтиква и ще очаква 
лоялност от хората, които изповядват членство в нея.

Когато бях студент в университета, казах веднъж на баща 
ми, че чувствам как висшите ръководители превишават право-
мощията си в действията по един въпрос. Той бе много мъдър 
и добър човек. Каза ми: „Президентът на Църквата ни даде на-
пътствия и аз го подкрепям като пророк, гледач и откровител и 
възнамерявам да последвам съвета му“.

Вече служа в ръководните органи на тази Църква от (много) 
години. … Искам да ви дам свидетелството си, че макар и да съм 
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бил буквално на хиляди събрания, на които са се обсъждали 
политиката и програмите на Църквата, не е имало нито едно, 
при което не сме се молили за напътствие от Господ, нито е 
било изразявано каквото и да било желание от който и да е при-
състващ да препоръчва или върши действие, което може да се 
сметне за вредно или принудително спрямо когото и да било 18.

Казвам на всеки и пред всички, че ние (във висшите съвети 
на Църквата) не прокарваме лични цели и интереси. Работим 
единствено за Господните цели и интереси. Има хора, които 
ни критикуват, когато дадем изявление, напътствие или преду-
преждение. Моля, знайте, че нашите думи не се мотивират от 
егоистични желания. Моля, знайте, че в нашите предупреждения 
има съдържание и смисъл. Моля, знайте, че решенията да гово-
рим по съответните теми се взимат след размисъл, обсъждане и 
молитва. Моля, знайте, че нашата единствена цел е да помагаме 
на всеки от вас с вашите проблеми, трудности, семейства и жи-
вота ви като цяло. … Нямаме желание да казваме нещо, което 
Господ не би казал. …

Наша е следната описана от Йезекиил отговорност: „Сине 
човешки, поставих те страж за Израилевия дом; и така, слушай 
словото от устата Ми и ги предупреди от Моя страна“. (Йез. 3:17).

Ние нямаме егоистични желания в това дело, желаем единст-
вено нашите братя и сестри да бъдат щастливи, мир и обич 
да царят в домовете им, да бъдат благославяни със силата на 
Всевишния в различните им праведни начинания 19.

По Свой начин Господ непрекъснато изявява волята Си за Не-
говия народ. Давам ви моето свидетелство, че ръководителите 
на тази Църква никога няма да поискат от нас нещо, което не 
можем да изпълним с Господната помощ. Може да се чувстваме 
неспособни. Това, което са ни поканили да направим, може да не 
ни харесва или да не пасва на нашия светоглед. Но ако полагаме 
усилия с вяра, молитва и решителност, можем да го постигнем.

Давам ви моето свидетелство, че щастието на светиите от 
последните дни, мирът на светиите от последните дни, разви-
тието на светиите от последните дни, просперитетът на све-
тиите от последните дни и вечното спасение и възвисяване на 
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тези хора се основават на подчинението на напътствията на 
Божиите свещеници 20.

5
Малките решения могат да имат големи последствия.

Мога да опиша един принцип, … който, ако се следва, зна-
чително ще увеличи вероятността нашите решения да бъдат 
правилни и в последствие нашето развитие и щастие в живота 
безмерно ще се увеличат. Този принцип е следния: останете 
верни. …

Не мога да ви кажа как да решите всеки проблем. Но мо-
га да ви обещая, че ако вземате решения според стандартите 
на Евангелието и ученията на Църквата и ако останете верни, 
животът ви ще даде много добър плод, ще имате щастие и ще 
постигнете много 21.

Преди много години работех за една железница. … Това бе 
по времето, когато почти всички се возеха в пътнически влакове. 
Една сутрин ми се обади човекът, който изпълняваше същата 
длъжност в Нюарк, Ню Джърси. Той каза: „Един от влаковете е 
пристигнал, но без багажен вагон. Триста пътници са загубили 
своя багаж някъде по пътя и са много ядосани“.

Веднага се захванах за работа, за да открия къде може да е 
отишъл багажният вагон. Разбрах, че е бил натоварен и закачен 
по надлежния ред в Оуклънд, Калифорния. Той бил преместен на 
нашата линия в Солт Лейк Сити (и накрая пристигнал в) Сейнт 
Луис. Там той трябвало да бъде поет от друга железопътна ком-
пания, която да го закара в Нюарк, Ню Джърси. Някой стрелоч-
ник в Сейнт Луис, без да мисли, преместил парченцето стомана 
само на 7,5 см. до мястото за прикачване към друг влак, след 
това дръпнал лоста, за да откачи вагона. Открихме, че багажни-
ят вагон, който трябваше да е в Нюарк, Ню Джърси, всъщност 
беше в Ню Орлиънс, Луизиана – на 2 400 километра от своето 
предназначение. Преместването със 7,5 см. на пластината за пре-
хвърляне на вагона от невнимателен служител беше изпратило 
вагона в грешна посока и разстоянието до местоназначението му 
се беше увеличило драстично. Така е и с нашия живот. Вместо 
да поддържаме постоянен курс, ние биваме дърпани в друга 
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посока от някоя погрешна идея. Отклонението от нашия първо-
начален курс може да е малко, но ако продължи, то се превръща 
в голяма пропаст и ние се озоваваме далеч от мястото, където 
сме имали намерение да отидем. … Животът се върти именно 
около малките неща, чрез които настъпват големи промени 22.

Един ден се озовах пред голяма порта на една ферма. Вдигнах 
резето и отворих портата. Движението при пантите бе толкова 
малко, че едва се забелязваше. Но от другата страна портата 
образуваше окръжност с радиус пет метра. Ако човек гледа само 
пантите, няма да може да си представи, че от така незначително 
движение се получава толкова мащабно преместване.

Така е и с решенията в живота ни. Някоя малка мисъл, ня-
коя малка дума, някое малко действие могат да имат огромни 
последствия 23.

6
Като живеем според Евангелието, ние 

укрепваме Църквата и помагаме в 
растежа на Божието дело по земята.

Вие можете да укрепвате (Църквата) чрез начина, по който 
живеете. Нека Евангелието бъде ваш меч и щит. …

Президент Хинкли сравнява нашите решения с панти на порта.
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… Колко величествено ще е бъдещето, тъй като Всемогъщият 
придвижва напред Своето славно дело, като променя към добро 
живота на всички, които приемат Неговото Евангелие и живеят 
според него 24.

Виждам едно прекрасно бъдеще в един много несигурен свят. 
Ако се придържаме към нашите ценности, ако доизграждаме 
нашето наследство, ако вървим в послушание пред Господ, ако 
просто живеем според Евангелието, ще бъдем благославяни по 
един великолепен и чудесен начин. На нас ще гледат като на осо-
бен народ, който е намерил ключа към едно особено щастие 25.

Нека всеки мъж, всяка жена и всяко дете вземе неотменно 
решение да направи делото Господно по- добро, по- силно и 
по- велико от когато и да било преди. Качеството на нашия 
живот ще има най- голям принос в тази насока. Нашата воля 
да живеем според Евангелието реализира този принос. Това е 
личен въпрос. Ако всички се молим, Църквата ще става все по- 
силна. И така е с всеки принцип на Евангелието. Нека участваме 
в това велико дело, което все повече се разраства по цялата 
земя. Не можем да стоим на едно място; трябва да вървим 
напред. Заповядано ни е да правим това. Личната убеденост, 
която живее във всяко едно от вашите сърца, представлява 
истинската сила на Църквата. Без нея, не ни остава много; с 
нея, имаме всичко 26.

Каня всеки един от вас, където и да се намирате като членове 
на тази Църква, да се вдигнете на крак и с песен в сърцето да 
продължите напред, като живеете според Евангелието, обичате 
Господ и изграждате царството. Заедно ние ще поддържаме 
курса и ще подхранваме своята вяра, като Всемогъщият ще 
бъде наша сила 27.

Предложения за изучаване и преподаване

Въпроси
• Защо е важно ние, като Господния заветен народ, да не сме 

„обикновени хора“? (Вж. раздел 1.) По какви начини сключе-
ните от вас завети с Бог влияят на всекидневния ви живот?
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• Президент Хинкли учи, че „трябва да култивираме силата да 
следваме своите убеждения“ (раздел 2). Как понякога правим 
компромис със своите убеждения? Как можем да усилваме 
себе си, за да устояваме на изкушенията?

• Как се отнася за нас разказаната от президент Хинкли история 
за Илия? (Вж. раздел 3.) Какво бихте казали на човек, който 
смята, че заповедите са твърде ограничаващи? По какви начи-
ни сте виждали подчинението на заповедите да дава свобода, 
сигурност и мир?

• Прегледайте обяснението на президент Хинкли за начина, 
по който църковните ръководители дават напътствия и пре-
дупреждения (вж. раздел 4). Как сте били благославяни от 
следването на напътствията на църковни ръководители?

• Какво можем да научим от разказаната от президент Хинкли 
история за изгубения багажен вагон? (Вж. раздел 5.) Защо 
малките решения и действия имат такова голямо влияние в 
живота ни? Кое малко решение е имало голямо влияние във 
вашия живот? Как можем по- добре да разпознаваме малките 
решения, които могат да ни отклонят от Божията пътека?

• Как живеенето според Евангелието може да ни помага да се 
справяме с несигурността в света? (Вж. раздел 6.) Как живе-
енето според Евангелието опростява живота ни? Помислете 
как можете да укрепвате Църквата и помагате в растежа на 
Божието дело по земята.

Свързани с темата стихове:
Второзаконие 4:39–40; Евреите 5:8–9; У. и З. 64:33–34; 93:26–

28; 98:22; Авраам 3:24–26; Символът на вярата 1:3

Помощни материали за изучаване
„Четенето, изучаването и размишляването не са едно и също 

нещо. Ние четем думи и може да получаваме идеи. Изучаваме 
и може да откриваме модели и връзки в Писанията. Но когато 
размишляваме, ние каним откровението на Духа. За мен размиш-
ляването се състои в обмислянето и молитвата, които се случват 
след като внимателно чета и изучавам Писанията“ (Хенри Б. 
Айринг, „Служете с Духа“, Лиахона, ноем. 2010 г., с. 60).
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Бележки
 1. „If Ye Be Willing and Obedient“, 

Ensign, юли 1995 г., с. 2.
 2. Teachings of Gordon B. Hinckley, 1997 

г., с. 404.
 3. „This Is the Work of the Master“, 

Ensign, май 1995 г., с. 71.
 4. „Откриващи бележки“, Лиахона, май 

2005 г., с. 4.
 5. Teachings of Gordon B. Hinckley, с. 

148–149.
 6. Teachings of Gordon B. Hinckley, с. 146.
 7. „Building Your Tabernacle“, Ensign, 

ноем. 1992 г., с. 52.
 8. „Everything to Gain – Nothing to Lose“, 

Ensign, ноем. 1976 г., с. 96.
 9. Teachings of Gordon B. Hinckley, с. 

160–161.
 10. Teachings of Gordon B. Hinckley, с. 404.
 11. Discourses of President Gordon B. 

Hinckley, том 2: 2000- 2004, 2005 г., 
с. 412.

 12. „If Ye Be Willing and Obedient“, с. 4.
 13. Teachings of Gordon B. Hinckley, с. 

406–407.

 14. „If Thou Art Faithful“, Ensign, ноем. 
1984 г., с. 92.

 15. В Conference Report, апр. 1965 г., с. 78.
 16. „Времената, в които живеем“, Лиахо-

на, ноем. 2001 г., с. 74.
 17. „This Is the Work of the Master“, с. 71.
 18. „Лоялност“, Лиахона, май 2003 г., с. 60.
 19. „The Church Is on Course“, Ensign, 

ноем. 1992 г., с. 59–60.
 20. „If Ye Be Willing and Obedient“, 

Ensign, дек. 1971 г., с. 125.
 21. „Keep the Faith“, Ensign, септ. 1985 г., 

с. 3, 6.
 22. „A Prophet’s Counsel and Prayer for 

Youth“, Ensign, ян. 2001 г., с. 5–7.
 23. „Keep the Faith“, с. 3.
 24. „Stay the Course – Keep the Faith“, 

Ensign, ноем. 1995 г., с. 72.
 25. „Look to the Future“, Ensign, ноем. 

1997 г., с. 69.
 26. Teachings of Gordon B. Hinckley, с. 

138–139.
 27. „Stay the Course – Keep the Faith“, с. 72.
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Мир и удовлетвореност 
чрез материално разчитане 

на собствените сили

„Ние преподаваме разчитането на собствените 
сили като житейски принцип – да си осигуряваме 

прехраната и да се грижим за своите нужди“.

Из живота на Гордън Б. Хинкли

Като дете, Гордън Б. Хинкли усвоява принципите на разчита-
нето на собствените сили, докато работи със своите родители 
и братя и сестри. По- късно той си спомня:

„Живеехме, както тогава си мислех, в голяма къща. … Към 
нея имахме голяма ливада с много дървета, от които падаха 
милиони листа – по двора непрекъснато имаше да се върши 
огромно количество работа.

… В кухнята имахме печка на дърва и в дневната имахме печ-
ка на дърва. По- късно ни сложиха котле и така цялата къща се 
топлеше. Но в него непрекъснато трябваше да се слагат въглища, 
към него нямаше автоматичен стокер. Въглищата трябваше да 
се вкарват с лопата в котлето и внимателно да се подреждат 
всяка вечер.

Научих важен урок от това ненаситно котле: ако искаш да ти 
е топло, трябва да работиш с лопатата.

Баща ми беше на мнение, че неговите момчета трябваше да 
се приучат на работа, както през лятото, така и през зимата, и 
затова купи една пет- акрова ферма, която накрая се разрасна 
до над 30 акра. Живеехме на нея през лятото и се връщахме в 
града, когато започваше училището.
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„Под небесата няма заместител на продуктивния труд. това 
е процесът, чрез който мечтите стават реалност“.
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Имахме обширна овощна градина и всяка пролет дърветата 
трябваше да бъдат подрязвани. Татко ни водеше на обучения за 
подрязване, водени от специалисти от аграрния колеж. Научихме 
следната важна истина – през февруари можехме в голяма степен 
да определим какъв плод щяхме да откъснем през септември“ 1.

С тези истини като лична основа, президент Хинкли често учи 
относно практическите аспекти на живот според Евангелието. 
Той свидетелства за благословиите, произлизащи от усиления 
труд и насърчава светиите от последните дни да живеят в рам-
ките на своя доход и да се подготвят за възможни затруднения.

Освен че учи на тези принципи, президент Хинкли помага в 
осигуряването на начини светиите да живеят според тях. На-
пример, през април 2001 г. той основава Кредитния фонд за 
образование, за който казва, че е вдъхновен от Господ 2. Чрез 
тази програма хората могат да даряват средства във фонд, от 
който се дават краткосрочни заеми на отговарящи на условията 
членове на Църквата, основно завърнали се мисионери, за да 
могат те да получат образование или професионално обучение, 
които от своя страна да доведат до намиране на добра работа. 
Когато хората върнат тези заеми, парите се връщат във фонда, 
за да се помогне на допълнителни участници. Кредитният фонд 
за образование е помогнал на десетки хиляди членове да за-
почнат да разчитат на собствените си сили. Както веднъж казва 
президент Хинкли, той дава „лъч светла надежда“ 3.

Учения на Гордън Б. Хинкли
1

Когато работим с почтеност, животът 
ни е благославян завинаги.

Вярвам в евангелието на труда. Под небесата няма замести-
тел на продуктивния труд. Това е процесът, чрез който мечтите 
стават реалност. Това е процесът, чрез който бездействените 
идеи се превръщат в динамични постижения 4.

Малко игра и малко свободно време са добро нещо. Но имен-
но трудът има най- голямо влияние в живота на човек. Именно 
чрез труд ние получаваме храната, която ядем, облеклото, което 
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носим и домовете, в които живеем. Не е възможно да отричаме 
необходимостта от труд чрез умели ръце и образовани умове 
и да израстваме и просперираме лично и колективно 5.

Научил съм, че животът не е една последователност от ве-
лики героични постъпки. В най- добрия случай, животът е една 
последователна доброта и почтеност, воден без фанфари, в 
която това, което трябва да се свърши, се върши тогава, когато 
трябва да бъде свършено. Според мен не гениите променят този 
свят. Забелязал съм, че работата, която движи света напред, се 

„нужно е децата да работят със своите родители. 
… (така) ще научат, че трудът е цената за 
чистотата, развитието и просперитета“.



Г л а В а  1 3

201

върши от хора с обикновени способности, които работят по 
необикновен начин 6.

Нужно е децата да работят със своите родители – да мият 
чинии с тях, да чистят пода с тях, да косят ливади, да подрязват 
дървета и храсти, да боядисват и поправят и да вършат стотици 
други неща, чрез които да научат, че трудът е цената за чисто-
тата, развитието и просперитета 7.

Голямата гениалност на тази Църква е трудът. Всеки се труди. 
Не израствате, ако не се трудите. Вярата, свидетелството за ис-
тината, са точно като мускула на ръката ми. Ако го използвате, 
той става силен. Ако го държите неподвижно превързан, той 
става слаб и отпуснат. Караме хората да се трудят. Очакваме от 
тях големи неща, и удивителното и прекрасно нещо е, че те се 
осъществяват. Те дават плод 8.

Всичко в тази Църква се осъществява чрез труд. Тя е като 
една количка. Не се движи напред, докато не хванеш двете 
дръжки и не започнеш да буташ. Усиленият труд придвижва 
напред Господното дело и ако сте се научили да работите с 
истинска почтеност, животът ви ще бъде благославян завинаги. 
Сигурен съм в това с цялото си сърце. Животът ви ще бъде 
благославян завинаги 9.

2
Ние имаме отговорността да помагаме на 

нуждаещите се да стъпят на крака и да започнат 
да разчитат на собствените си сили.

Има една стара поговорка, че ако дадеш на някого риба, той 
ще има храна за един ден. Но ако го научиш как да лови риба, 
ще има какво да яде до края на живота си. …

Нека Господ ни дава поглед в бъдещето и разбиране, за да 
правим нещата, които ще помагат на членовете ни не само ду-
ховно, но и материално. Дадено ни е много сериозно задълже-
ние. Президент Джозеф Ф. Смит казва, … че е малко вероятно 
една религия, която не помага на човек в този живот, да направи 
много за него в следващия (вж. „The Truth about Mormonism“, 
Out West списание, септ. 1905 г., с. 242).
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Там, където бедността е широко разпространена сред на-
шите членове, ние трябва да направим всичко, което можем, 
за да им помогнем да стъпят на крака и да установят живота 
си върху основата на разчитането на собствените сили, която 
може да се изгради с обучение. Образованието е ключът към 
възможностите. …

Имаме така важното задължение да „подкрепя(ме) слабите, да 
издиг(аме) ръцете, които са отпуснати и да усил(ваме) немощ-
ните колене“ (У. и З. 81:5). Трябва да им помагаме да започнат 
да разчитат на собствените си сили и да имат успех.

Вярвам, че Господ не желае да вижда Своите люде обречени 
да живеят в бедност. Вярвам, че Той желае верните да се наслаж-
дават на добрите неща на земята. Той ни заповядва да вършим 
тези неща, за да им помагаме 10.

Според ученията, всеки човек трябва да върши всичко по си-
лите си. След като е изчерпил своите източници, той трябва да се 
обърне към роднини, които да му помогнат. Когато роднините 
не могат да се справят, се включва Църквата. И когато Църквата 
се включи, нашето голямо желание е първо да се погрижи за 
неотложните нужди, след което да се помага докато има нужда 
от помощ, като през това време му се помогне чрез обучение, 
за да може да си намери работа и да открие някакъв начин да 
си стъпи на краката. Това е целта на тази мащабна (църковна) 
програма по благосъстоянието 11.

На участниците в тази програма им е било спестено „прокля-
тието на безделието и злото на това да получаваш наготово“. 
Тяхното достойнство и самоуважение са били запазени. И всич-
ки мъже и жени, които не са били директни получатели, но са 
участвали в отглеждането на реколта, обработката на храни и 
други свързани с това дейности, дават свидетелство за радостта, 
която получават от отдадената служба към околните.

Няма човек, който да види тази програма и нейните плодове и 
мащабни последици и да се усъмни в духа на откровение, чрез 
който тя е сътворена и който е увеличил влиянието ѝ за добро 12.

Ще продължаваме напред в това дело. Винаги ще има хора в 
нужда. Гладът, нуждата и бедствията винаги ще бъдат с нас. И 
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винаги ще има хора, чиито сърца са били докоснати от светли-
ната на Евангелието и които ще искат да служат и да работят, 
за да помагат на нуждаещите се по земята.

Свързан с тези усилия е и учреденият от нас Кредитен фонд 
за образование. Той съществува благодарение на вашите щедри 
дарения. … Заеми се предоставят на достойни млади мъже и 
жени с цел образование. Иначе те биха останали в клопката на 
постоянната бедност, която от поколения е позната на техните 
родители и предци. …

Господният Дух ръководи това дело. Тази дейност по бла-
госъстоянието е с материални измерения и нейните плодове 
придобиват формата на ориз и боб, одеяла и палатки, облекло 
и лекарства, работа и образование за по- добра работа. Но тази 
така наречена материална дейност е външен израз на един вът-
решен дух – Духът на Господ, за Когото е казано: „обикаляше 
да прави благодеяния“ (Деянията 10:38)13.

3
Пророците са ни насърчавали да се подготвяме 
духовно и материално за възможни трагедии.

Ние преподаваме разчитането на собствените сили като жи-
тейски принцип – да си осигуряваме прехраната и да се грижим 
за своите нужди. И затова насърчаваме членовете да заделят по 
нещо, да планират, да разполагат … с известно количество хра-
на, ако е възможно да си отворят спестовна сметка в случай, че 
настъпят черни дни. Понякога трагедии се случват, когато хората 
ги очакват най- малко – безработица, заболяване, такива неща 14.

Този стар свят е навикнал на бедствия и катастрофи. Онези 
от нас, които четат и вярват в Писанията, знаят за предупрежде-
нията на пророците относно катастрофи, които са се случвали 
и ще се случват. …

Колко знаменателни са словата на откровението, намиращо 
се в 88 раздел на Учение и завети относно бедствията, които 
ще последват свидетелствата на старейшините. Господ казва:

„Защото след вашето свидетелство идва свидетелството на 
земетресенията, които ще предизвикат стенания от недрата 
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на земята; и човеците ще падат върху земята, и няма да могат 
да станат.

Идва също и свидетелството на гласа на гръмотевиците и на 
гласа на светкавиците, и на гласа на бурите, и на гласа на мор-
ските вълни, надигащи се отвъд своите предели.

И всички неща ще бъдат в размирици, и със сигурност чове-
ците ще се обезсърчат, защото страх ще връхлети всички люде“ 
(У. и З. 88:89–91). …

… Също както е имало бедствия в миналото, можем да очак-
ваме още и в бъдеще. Какво трябва да направим?

Казват, че когато Ной построил ковчега, нямало дъжд. Но той 
го построил и дъждът завалял.

Господ казва: „Ако сте подготвени, вие няма да се боите“ (У. 
и З. 38:30).

Основният вид подготовка се дава и в Учение и завети, където 
е записано: „Затова, застанете на свети места и бъдете непокла-
тими, докато не настъпи денят Господен“ (У. и З. 87:8). …

Можем да живеем така, че да можем да разчитаме на Господ 
и на Неговата защита и напътствие. Това е важен приоритет. 
Не можем да очакваме помощта Му, ако не желаем да спазваме 
Неговите заповеди. Ние в тази Църква имаме достатъчно дока-
зателства за последствията от неподчинението в примера както 
на яредитския, така и на нефитския народ. Всеки от тях стига от 
слава до пълно унищожение, поради своето нечестие.

Знаем, разбира се, че дъждът вали над праведните и над греш-
ниците (вж. Матей 5:45). Но макар и да умират, праведните не 
са погубени, а са спасени чрез Единението на Изкупителя. Павел 
пише на римляните: „Понеже, ако живеем, за Господа живеем, и 
ако умираме, за Господа умираме“ (Римляните 14:8). …

Нашите хора … са съветвани и насърчавани така да се под-
готвят, че да осигурят своето оцеляване, ако настъпи бедствие.

Можем да отделим малко вода, основни храни, медикаменти 
и облекло, което да ни топли. Трябва да имаме заделени и малко 
пари за черни дни 15.
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Имаме прекрасна програма по благосъстоянието със съоръ-
жения за складиране на зърнени храни в някои области. Важно 
е да се възползваме от тях. Но най- доброто място да имаме за-
делена храна, както и малко спестени пари, е в нашите домове. 
Най- добрата програма по благосъстоянието е нашата собствена 
програма по благосъстоянието. Пет или шест кутии пшеница 
в дома са по- полезни от тонове в хамбарите на програмата. …

Винаги можем да започнем с малко. Можем да започнем с 
едноседмичен запас от храна и постепенно да го изграждаме 
до месечен, а след това до тримесечен. Говоря за храна, която 
да покрие основните ви потребности. Както всички знаете, това 
напътствие не е ново. Но се опасявам, че мнозина смятат дъл-
госрочния хранителен запас за нещо недостижимо и затова не 
желаят да полагат никакво усилие.

Започнете с нещо малко … и след това постепенно натруп-
вайте до разумни граници. Редовно спестявайте малко пари и 
ще се изненадате колко ще натрупате 16.

4
Радваме се на независимост и свобода, когато 
избягваме дълга винаги, когато е възможно, 

и спестяваме пари за моменти на нужда.

Отново и отново сме съветвани да бъдем финансово само-
стоятелни, да не задлъжняваме и да бъдем пестеливи. Толкова 
много наши хора са затънали в дългове заради неща, които 
реално не са им необходими. … Като членове на Църквата, ви 
увещавам да се освободите от дълговете при първа възможност 
и да спестявате за черни дни 17.

Дошло е времето да сложим домовете си в ред. …

Президент Дж. Рубен Кларк- мл., на свещеническото събрание 
на конференцията през 1938 г., (казва): „Веднъж в дълг, лихвата 
е ваша спътница всяка минута, ден и нощ; не можете да я изго-
ните, нито да избягате от нея; не можете да я освободите; тя не 
се поддава на молби, искания и заповеди; и винаги, когато ѝ се 
изпречите на пътя или не успеете да изпълните исканията ѝ, тя 
ви смазва“ (в Conference Report, апр. 1938 г., с. 103).
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Разбира се, съгласен съм, че може да е необходимо да изте-
глите кредит, за да си купите дом. Но нека купим дом, който 
можем да си позволим и така да направим по- леки плащанията, 
които докрай ще ни висят над главите без милост и отсрочка. …

От началото на Църквата, Господ е говорил по въпроса за 
дълга. На Мартин Харис Той казва в едно откровение: „Изплати 
дълга, който си договорил с печатаря. Освободи се от робство“ 
(У. и З. 19:35).

Президент Хибър Дж. Грант многократно говори по тази тема. 
… Той казва: „Ако има нещо, което ще донесе мир и удовлетво-
рение в човешкото сърце и в семейството, то е да живеем според 
дохода си. И ако има нещо угнетително и обезсърчително, то 
е да имаме дългове и задължения, които не можем да погасим“ 
(Gospel Standards, съст. G. Homer Durham, 1941 г., с. 111).

Ние отправяме послание за разчитане на собствените сили 
в цялата Църква. Разчитане на собствените сили не може да се 
постигне, когато над едно домакинство е надвиснал сериозен 
дълг. Човек няма нито независимост, нито свобода от робството, 
когато е длъжник на другите.

В управлението на делата на Църквата, ние се опитваме да 
даваме пример в това отношение. Създадени са правила, според 
които стриктно се спестява определен процент от дохода на 
Църквата, за да може да се посрещане евентуален ден на нужда.

Благодарен съм, че мога да кажа, че във всички свои дейности, 
във всички начинания, в работата на всички отдели, Църквата 
може да оперира без да взима пари на кредит. Ако започнем 
да влизаме в преразход, ние ограничаваме своите програми. 
Намаляваме разходите си, така че да пасват на дохода. Няма да 
взимаме на кредит. …

Какво прекрасно нещо е да бъдеш свободен от дълга, да си 
събрал известна сума, която може да бъде ползвана в случай 
на нужда. …

Увещавам ви … да прегледате състоянието на своите финанси. 
Призовавам ви да бъдете скромни в разходите си; дисципли-
нирайте се в покупките си, за да избегнете дълга, доколкото е 
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възможно. Изплатете дълга си възможно най- бързо и се осво-
бодете от робството.

Това е част от материалния аспект на Евангелието, в което 
вярваме. Нека Бог ви благослови … да сложите домовете си в 
ред. Ако сте изплатили дълговете си, ако имате някакъв резерв, 
дори и той да е малък, и бурите ви връхлетят, ще имате подслон 
за (семейството) си и мир в сърцата си 18.

Предложения за изучаване и преподаване

Въпроси
• Президент Хинкли учи как „няма заместител на продуктив-

ния труд“ (раздел 1). Как трудът е благословил вашия живот? 
Какво сте научили чрез усилен труд? Как родителите могат 
да помагат на децата си да се приучат на труд?

• Какви са вашите отговорности към хората с материални нуж-
ди? (Вж. раздел 2.) Как можем да помагаме на другите да 
разчитат на собствени сили? Как животът ви е бил повлиян 
от службата, която сте отдали или получили?

• Прегледайте с какво трябва да се подготвим за моменти на 
нужда, според напътствията на президент Хинкли (вж. раздел 
3). Кога сте осъзнавали колко е важно да бъдете готови за 
момент на нужда? Кои са някои дребни, но последователни 
действия, чрез които можем да се подготвим?

• Прегледайте напътствията на президент Хинкли за дълга и 
пестеливостта (вж. раздел 4). Защо е важно да бъдем дисцип-
линирани в начините, по които харчим парите си? Как дългът 
може да ни влияе материално и духовно? Как родителите 
могат да учат децата си да харчат пари разумно?

Свързани с темата стихове:
1 Солуняните 4:11–12; У. и З. 1:11–13; 78:13–14; 104:13–18; 

Моисей 5:1

Помощ в преподаването
„Внимавайте да не прекратите прекалено рано една добра 

дискусия, в стремежа си да преподадете целия подготвен от 
вас материал. Въпреки че е важно да покриете целия материал, 
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по- важно е да помогнете на учениците да почувстват влиянието 
на Духа, да отговорят на своите въпроси, да увеличат разби-
рането си за Евангелието и да задълбочат обвързаността си да 
спазват заповедите“ (Преподаването – няма по- велико призо-
вание, 1999, с. 64).

Бележки
 1. „Some Lessons I Learned as a Boy“, 

Ensign, май 1993 г., с. 52.
 2. Вж. „The Perpetual Education Fund“, 

Ensign, май 2001 г., с. 52
 3. „Да протегнем ръка, за да вдигнем 

другия“, Ensign, ноем. 2001, с. 54.
 4. „I Believe“, New Era, септ. 1996 г., с. 6.
 5. „I Believe“, с. 6.
 6. One Bright Shining Hope: Messages for 

Women from Gordon B. Hinckley, 2006 
г., с. 24.

 7. Teachings of Gordon B. Hinckley, 1997 
г., с. 707.

 8. Discourses of President Gordon B. 
Hinckley, том 2: 2000- 2004, 2005 г., 
с. 532.

 9. „Inspirational Thoughts“, Ensign, авг. 
2000 г., с. 5.

 10. „The Perpetual Education Fund“, с. 
52–53.

 11. „This Thing Was Not Done in a 
Corner“, Ensign, ноем. 1996 г., с. 50.

 12. „President Harold B. Lee: An 
Appreciation“, Ensign, ноем. 1972 г., 
с. 8; вж. също Хибър Дж. Грант, в 
Conference Report, окт. 1936 г., с. 3.

 13. „Защото огладнях, и ме нахранихте“, 
Лиахона, май 2004 г., с. 61.

 14. „This Thing Was Not Done in a 
Corner“, с. 50.

 15. „Ако сте подготвени, вие няма да се 
боите“, Лиахона, ноем. 2005 г., с. 
61–62.

 16. „Към мъжете със свещеничеството“, 
Лиахона, ноем. 2002 г. с. 58.

 17. „Времената, в които живеем“, Лиахо-
на, ноем. 2001 г., с. 73.

 18. „To the Boys and to the Men“, Ensign, 
ноем. 1998 г., с. 53- 54.
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Да изгубим себе си в 
служба на околните

„Нека истинският смисъл на Евангелието 
навлезе в сърцата ни, за да можем да осъзнаем, 

че животът ни, даден ни от Бог, нашият Отец, 
следва да бъде живян в служба на околните“.

Из живота на Гордън Б. Хинкли

За младия Гордън Б. Хинкли първите няколко седмици като 
пълновременен мисионер в Англия са тежки. Когато пристига, 
той се разболява и опитите му да проповядва Евангелието мно-
гократно биват отхвърляни. През този период, той е благословен 
с едно преживяване, наричайки го по- късно „съдбоносен ден“, 
което повлиява неговата служба до края на живота му.

„Бях обезсърчен – спомня си той. – Написах писмо до добрия 
ми баща и му казах, че чувствах как пилея моето време и негови-
те пари. Той беше мой баща и президент на кол, един мъдър и 
вдъхновен мъж. Написа много кратко писмо, в което каза: „Скъпи 
Гордън, получих последното ти писмо. Имам само едно пред-
ложение: забрави за себе си и се върни да работиш“. По- рано 
онази сутрин по време на изучаването ни на Писанията, колегата 
ми и аз бяхме прочели следните слова на Господ: „Този, който 
иска да спаси живота си, ще го изгуби; а който изгуби живота 
си заради Мене и за благовестието, ще го спаси“. (Марк 8:35.)

Тези слова на Учителя, последвани от писмото на баща ми, 
давайки ми съвет да забравя себе си и да работя, проникнаха 
дълбоко в душата ми. С писмото на баща ми в ръце отидох в 
спалнята на къщата на Уодъм Роуд № 15, където живеехме, коле-
ничих и дадох обещание на Господ. Сключих завет с Него, че ще 
се опитам да забравя за себе си и ще се отдам на Неговата служба.
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„ако твърдим, че се покланяме на учителя и Го 
следваме, не трябва ли да се стремим да подражаваме 

на неговия изпълнен със служба живот?“
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Онзи юлски ден на 1933 г. беше решителен за мен. Нова свет-
лина дойде в живота ми и нова радост в сърцето ми“ 1.

Тази светлина никога не напуска живота на президент Хинкли. 
От този ден нататък той посвещава себе си на Господ в служба 
на околните. На погребението на президент Хинкли, президент 
Хенри Б. Айринг изброява някои от постиженията на прези-
дент Хинкли: строеж на храмове по света, строеж на по- малки 
храмове с цел ускоряване на храмовата работа, основаване на 
Кредитния фонд за образование и построяване на Центъра за 
конференции. След това Той казва:

„Личното му наследство надхвърля този кратък списък и въз-
можността ми да го опиша. Но постиженията му имат една обща 
черта. Те винаги благославяха обикновените хора с възможнос-
ти. Той винаги мислеше за хората с най- малко възможности, 
обикновения човек, борещ се да се справи с трудностите на 
всекидневието и задачата да живее според Евангелието на Исус 
Христос. Неведнъж той ме потупваше с пръст по гърдите, когато 
давах предложение и казваше „Хал, не забравяш човека, който 
се бори с живота, нали?“ 2

„Желая активно да работя – казва президент Хинкли. – Желая 
да започвам всеки ден с решителност и цел. Желая всеки буден 
час да давам насърчение, да благославям живота на обремене-
ните, да изграждам вяра и да укрепвам свидетелство“ 3.

Учения на Гордън Б. Хинкли
1

Нашият живот е дар от Бог и следва да 
бъде прекаран в служба на околните.

По света наблюдаваме … толкова много бедност и остра нуж-
да, толкова много бунт и безчестие, толкова много нечистотия 
и разврат, толкова много разбити домове и семейства, толкова 
много самотни хора, които без надежда водят сив живот, толкова 
много страдание навсякъде.

Също така ви моля нещо. Моля, когато получавате, също да 
давате малко, за да правите света малко по- добро място 4.
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За да се промени светът към по- добро, обичта трябва да 
извърши своята промяна в сърцата на хората. И това може да 
стане, когато гледаме отвъд себе си и отдаваме своята обич на 
Бог и околните и правим това с цялото си сърце, с цялата си 
душа и с целия си разум.

Господ заявява в съвременно откровение: „Ако очите ви са 
отправени единствено към Моята слава, целите ви тела ще бъдат 
изпълнени със светлина и няма да има мрак във вас“. (У. и З. 88:67.)

Като гледаме с обич и благодарност към Бог, като Му служим 
с очи отправени единствено към Неговата слава, тъмнината на 
греха, тъмнината на егоизма и тъмнината на гордостта се оттег-
лят от нас. Ще ни бъде давана допълнителна обич към нашия 
Небесен Отец и към Неговия възлюбен Син, нашият Спасител и 
Изкупител. Ще ни бъде давано по- изострено чувство на служба 
към нашите ближни, по- малко ще мислим за себе си и повече 
за това да помагаме на околните.

Този принцип на обич е в сърцевината на Евангелието на 
Исус Христос 5.

Ако твърдим, че се покланяме на Учителя и Го следваме, не 
трябва ли да се стремим да подражаваме на Неговия изпълнен 
със служба живот? Никой от нас не може с право да каже, че 
животът му принадлежи. Животът ни е дар от Бог. Идваме на 
света не по собствена воля. Тръгваме си не по свое усмотрение. 
Дните ни са преброени не от нас самите, а според волята Божия.

Толкова много от нас живеят живота си сякаш той изцяло ни 
принадлежи. Всъщност ние имаме избора да пропилеем този жи-
вот, ако желаем това. Но така ние предаваме оказаното ни свято 
доверие. Както Спасителят казва пределно ясно: „Защото, който 
иска да спаси живота си, ще го изгуби; а който изгуби живота 
си заради Мен и за благовестието, ще го спаси“. (Марк 8:35.)6

Мои възлюбени братя и сестри, имаме важна задача. Дават ни 
се всякакви възможности. Бог желае да вършим Неговото дело – 
да го вършим с енергия и ентусиазъм. Той дефинира това Свое 
дело по следния начин: „подкрепяй слабите, издигни ръцете, 
които са отпуснати, и усили немощните колене“. (У. и З. 81:5.)
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Изпълняваме го, като служим на нуждаещите се. Изпълняваме 
го, като утешаваме опечалените. Изпълняваме го, като посеща-
ваме вдовиците и сираците в тяхното страдание. Изпълняваме 
го, като храним гладните, обличаме голите, подслоняваме без-
домните. Изпълняваме го, като следваме примера на Учителя, 
Който „обикаляше да прави благодеяния“. (Деянията 10:38.)7

Моето послание към вас днес … е: при планирането на делото 
на вашия живот, вземете решение да посветите част от времето 
си на хората в страдание и нужда, без да търсите отплата. Има 
нужда от вашите умения, каквито и да са те. Вашите помага-
щи ръце ще повдигнат някого от тресавището на страданието. 
Вашият неотклонен глас ще дава насърчение на хората, които 
иначе просто биха се отказали. Вашите умения могат по един 
забележителен и прекрасен начин да променят живота на из-
падналите в нужда. Ако не сега, кога? Ако не вие, кой? 8

Нека истинският смисъл на Евангелието навлезе в сърцата 
ни, за да можем да осъзнаем, че животът ни, даден ни от Бог, 
нашият Отец, следва да бъде живян в служба на нашите околни.

Ако отдаваме такава служба, нашите дни ще бъдат изпълнени 
с радост и удовлетворение. Най- важното е, те ще бъдат посве-
тени на нашия Господ и Спасител Исус Христос за благослов 
на всички хора, чиито живот докосваме 9.

2
Служението е най- добрият лек за самосъжалението, 

егоизма, отчаянието и самотата.

Помня как при посещение на едни студенти чух редовните 
оплаквания на младежите: колко тежко било училището – сякаш 
е бреме, а не възможност да се черпи от знанието на земята – за 
общежитията и храната. …

Посъветвах тези младежи, че ако за тях занятията са твърде 
тежки, ако почувстват подтика да се оплачат за общежитието или 
храната, мога да предложа лек за техните проблеми. Предложих 
им да оставят настрана своите книги за няколко часа и да посетят 
човек, който е възрастен или самотен, болен или обезсърчен. 
Общо взето, осъзнал съм, че ако се оплакваме от живота, ние 
мислим само за себе си. 
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За много години на стената на една посещавана от мен обу-
щарница висеше един надпис. Той гласеше: „Оплаквах се от това 
че нямах обувки, докато срещнах човек, който нямаше крака“. 
Най- ефективният лек за болестта самосъжаление е да изгубим 
себе си в служба на околните 10.

Вярвам, че за повечето от нас най- добрият лек срещу само-
тата е работата и служението в полза на околните. Не омало-
важавам вашите проблеми, но и не се колебая да кажа, че има 
много хора, чиито проблеми са по- сериозни от вашите. Поло-
жете усилия да им служите, да им помагате и да ги насърчавате. 
Има толкова много момчета и момичета, които се провалят в 
училище, заради липсата на малко внимание и насърчение. Има 
толкова много възрасти хора, които живеят в бедност, самота 
и страх, и на които един обикновен разговор би дал малко 
надежда и светлина. …

Има толкова много наранени хора, които се нуждаят от един 
добър самарянин, който да превърже раните им и да им помог-
не да продължат напред. Малко добрина може да бъде голяма 
благословия за страдащия и да даде добро чувство на човека, 
който я предлага 11.

„има толкова много хора, чието бреме можете да облекчите“.
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Има толкова много хора, чието бреме можете да облекчите. 
Навсякъде около нас има хора бездомни, хора гладни, хора ми-
зерстващи. Има възрастни хора, живеещи самотни в старчески 
домове. Има деца с увреждания, наркозависими младежи, болни 
и приковани на легло хора, които копнеят за една добра дума. 
Ако вие не кажете добра дума, кой ще го направи?

Най- добрата позната ми противоотрова за тревожността е ра-
ботата. Най- добрият лек за отчаянието е службата. Най- доброто 
лекарство за умората е да помогнеш на човек, който е още 
по- изморен 12.

Защо мисионерите са щастливи? Защото изгубват себе си в 
служба на околните.

Защо служещите в храмовете са щастливи? Защото тяхното 
дело на обич във всяко отношение е сравнимо с великото за-
местващо дело на Спасителя на човечеството. Те нито искат, 
нито очакват някой да им благодари за свършената работа. 
В повечето случаи, те знаят единствено името на човека, за 
когото работят 13.

Давайте израз на благородните желания в сърцата ви, които 
ви подтикват да утешавате, подкрепяте и изграждате околните. 
Когато правите това, разяждащата отрова на егоизма ще ви на-
пуска и ще бъде заменена от едно сладко и прекрасно чувство, 
което не се получава по никакъв друг начин 14.

3
Когато помагаме на околните, ние 
откриваме истинската си същност.

Една неделна утрин преди няколко години бях в дома на един 
президент на кол в един малък град в Айдахо. Преди сутреш-
ната молитва, семейството прочетоха заедно няколко стиха от 
Писанията. Сред тях бяха следните слова на Исус, записани в 
Йоан 12:24: „Истина, истина ви казвам: Ако житното зърно не 
падне в земята и не умре, то си остава само; но ако умре, дава 
много плод“.

Несъмнено Учителят има предвид Своята собствена наближа-
ваща смърт, като казва, че ако не умре, Неговата житейска мисия 
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ще се окаже безплодна. Но в тези слова намирам допълнителен 
смисъл. Струва ми се, че Господ казва на всеки от нас, че само 
ако изгубим себе си в служба на околните, животът ни ще има 
истински смисъл, защото след това казва следното: „Който обича 
живота си, ще го изгуби; и който мрази живота си на този свят, 
ще го запази за вечен живот“. (Йoан 12:25.) Или както е записано 
в Лука: „Който иска да спечели живота си, ще го изгуби; а който 
го изгуби, ще го запази“. (Лука 17:33.) С други думи, който живее 
само за себе си, изсъхва и умира, докато този, който изгубва себе 
си в служба на околните, израства и се развива в този живот и 
във вечността.

Същата сутрин проведохме колова конференция и президен-
тът, при който бях отседнал, бе освободен след тринадесет 
години вярна служба. Видях голямо излияние на обич и благо-
дарност, не заради неговото богатство, не заради постиженията 
му в бизнес средите, а заради прекрасната служба, така щедро 
отдавана. Без да мисли за личния интерес, той бе пропътувал 
десетки хиляди километри във всякакво време. Той буквално бе 
прекарал хиляди часове в полза на околните. Оставил бе настрана 
личните си дела, за да помага на хора, които имаха нужда от по-
мощта му. И правейки това, той бе придобил живот и бе станал 
велик в очите на хората, на които служеше 15.

Преди няколко години четох за млада жена, която отишла в 
отдалечен район, за да работи като учителка. В класа си забе-
лязала момиче, което не успявало да се справи преди нейното 
пристигане, а и след това също нямала успех. Не можела да чете. 
Родена била в семейство, което нямало средствата да я отведат 
в града за преглед, който да определи дали има проблем, който 
може да се коригира. Чувствайки, че вероятно има трудности с 
очите, на свои разноски младата учителка завела ученичката на 
очен преглед. Открили проблем, който можел да се коригира с 
очила. Скоро цял един свят се разкрил пред нея. За първи път 
в живота си тя ясно виждала думите пред себе си. Заплатата на 
тази провинциална учителка била малка, но от малкото, кое-
то имала, тя направила инвестиция, която коренно променила 
живота на слаб ученик и, като направила това, обогатила соб-
ствения си живот 16.
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Като служите по този начин, вие ще обогатявате живота си. 
Ще сформирате нови стимулиращи приятелства. Ще се радвате 
на нови възможности за общуване. Вашето знание, разбиране, 
мъдрост и способности ще нарастват 17.

Свидетелствам, че когато всеки от вас полага усилия да помага 
на околните, вие ще можете да откриете истинската си същност 
и изобилно ще благословите света, в който живеете 18.

4
Църквата предоставя множество 

възможности за безкористна служба.

Братя и сестри, никога няма да бъдете щастливи, ако в жи-
вота си мислите единствено за себе си. Изгубете себе си в 
най- добрата кауза на света – каузата на Господ. Включете се в 
работата на кворумите и помощните организации, храмовата 
работа, службите по благосъстоянието и мисионерската дей-
ност. Така ще благославяте живота си чрез благославяне живота 
на вашите околни 19.

Няма дело на тази земя така изпълнено с щастие като това 
дело. И няма друго такова щастие. То произлиза от служба на 
околните. И е нещо реално. Нещо уникално. То е прекрасно 20.

Позволете на Църквата да бъде ваш скъп приятел. Нека бъде 
ваш прекрасен спътник. Служете на всяка позиция, на която 
бъдете призовани. Вършете това, което ви помолят. Всяко ва-
ше призование ще обогатява способностите ви. Служил съм 
в множество призования в тази прекрасна организация. Всяка 
отдадена служба е награда сама по себе си.

За нея … са нужни безкористната ви отдаденост, неотклонна 
преданост и вяра. Ще служите в множество призования преди 
края на своя живот. Някои от тях може да изглеждат незначител-
ни, но в Църквата не съществува такова нещо като незначително 
призование. Всяко призование е важно. Всяко призование е 
необходимо за напредъка на делото. Никога не омаловажавайте 
която и да е отговорност в Църквата. …

Направете място за Църквата в живота си. Нека вашето по-
знание за нейните учения се разраства. Нека вашето разбиране 
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за нейната организация се задълбочава. Нека вашата обич към 
нейните вечни истини става все по- силна.

Църквата може да ви призове да правите жертви. Може да 
ви покани да дадете най- доброто от себе си. И цената няма да 
е толкова висока, защото ще осъзнаете, че това се превръща в 
инвестиция, която ще ви се отплаща до края на живота ви. Цър-
квата е едно прекрасно хранилище за вечна истина. Приемете 
тази истина и се дръжте здраво за нея 21.

Желаете ли да бъдете щастливи? Тогава забравете за себе 
си и се отдайте на тази велика кауза. Вложете усилията си в 

„Като служите, … вие ще обогатявате живота си“.
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подпомагане на хората. Култивирайте в сърцето си един дух на 
опрощение към всеки, който може да ви е обидил. Отправете 
поглед към Господ и полагайте усилия да въздигате Неговите 
синове и дъщери и да им служите. Ще опознаете щастие, което 
не сте познавали, преди да започнете да правите това. Няма 
значение колко сте възрастни или колко сте млади. Вие можете 
да помагате на хората и да ги въздигате. В небесата знаят колко 
много, много, много хора на този свят имат нужда от помощ. 
Да, те са неизброими. Нека премахнем унищожителното и его-
истично отношение от живота си, мои братя и сестри, и да 
вършим повече в службата си на околните. … Станете по- добри, 
застанете по- високо, издигайте ръцете, които са отпуснати и 
усилвайте немощните колене. Живейте според Евангелието на 
Исус Христос. Забравете за себе си 22.

Предложения за изучаване и преподаване

Въпроси
• Президент Хинкли казва, че животът ни е дар от Бог, който 

следва да бъде живян в служба на околните (вж. раздел 1). 
Как можем да превърнем служението на околните в начин 
на живот? Какво според вас означава да служим с поглед, от-
правен единствено към славата Божия? Как службата на друг 
човек ви е благословила?

• Защо службата ни помага да преодолеем самосъжалението, 
егоизма и самотата? (Вж. раздел 2.) Как службата ви е дала 
щастие? Докато четете описанията на президент Хинкли на 
нуждаещи се хора, решете как вие и семейството ви можете 
да помагате чрез служба.

• Защо когато изгубим себе си в служба на околните, ние „от-
криваме истинската си същност“? (Вж. раздел 3.) Какво можем 
да научим от разказите в раздел 3?

• Президент Хинкли съветва: „Изгубете себе си в най- добрата 
кауза на света – каузата на Господ“ (раздел 4). Какви благо-
словии ви е дала вашата служба в Църквата?
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Святото свещеничество

„Обичам свещеничеството в тази Църква. То 
е живо и енергично. То е сърцето и силата 

на това дело. То е силата и властта, 
чрез които Бог, нашият Вечен Отец, 
реализира Своето дело на земята“.

Из живота на Гордън Б. Хинкли

През 1980 г. старейшина Гордън Б. Хинкли и съпругата му, 
Марджъри, правят триседмична обиколка на Азия, като говорят 
на областни конференции и участват в освещаването на храма 
Токио Япония. Преди да се приберат у дома, те пътуват до мисия 
Япония Сендай, където старейшина Хинкли председателства 
при създаването първия кол в мисията. Непосредствено преди 
срещата с новия президент на кол, старейшина Хинкли говори 
с президента на мисия, Киоши Сакаи. „Той пита изненадания 
президент Сакаи дали има осветено масло и след това добавя: 
„Много съм изтощен; бихте ли ми дали благословия?“ Президент 
Сакаи си спомня: „Бях доста уплашен и се чувствах много слаб 
да благословя един апостол на Господ. Казах му, че няма да мога 
да дам благословията на английски. Старейшина Хинкли каза, 
че няма проблем да е на японски. И така старейшина Хитоши 
Кашикура, регионалният представител, и аз дадохме благослови-
ята“. След произнасянето на благословията, старейшина Хинкли 
казва само: „Благодаря ви, благодаря. Сега ще мога утре да се 
прибера у дома“.

На сутринта старейшина Хинкли изглежда силен и здрав и ко-
гато президент Сакаи го пита как се чувства, той отговаря: „Даи 
йобу, повече от добре. Добре съм“. Няколко дни по- късно прези-
дент Сакаи получава благодарствено писмо от старейшина Хин-
кли, в което пише: „… Много съм благодарен за благословията, 
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„със (свещеничеството) няма нищо невъзможно при 
придвижването напред на делото на Божието царство“.
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която ми дадохте. Незабавно се почувствах по- добре. Възстано-
вих се бързо и напълно. Сестра Хинкли и аз сме дълбоко благо-
дарни за привилегията да отседнем в дома на вашата мисия“ 1.

Президент Хинкли често свидетелства за благословиите на 
свещеничеството – от чудотворните, но временни благословии 
за физическо изцеление, до вечните и обвързващи благословии 
на храмовите обреди. Той заявява: „Вярвам, че в Неговото свеще-
ничество се съдържа божествената власт – силата да благославя, 
силата да изцелява, силата да управлява земните дела на Бог, 
силата да се връзва на небесата това, което е вързано на земята“ 2.

Учения на Гордън Б. Хинкли
1

Бог е възстановил свещеничеството и 
ключовете на небесното царство.

Свещеническата сила и власт са давани на мъжете в древ-
ността. По- нисшата власт е била давана на синовете на Аарон, 
за да отслужват материалните неща, както и някои свети свеще-
нически обреди. По- висшата власт е дадена от самия Господ на 
Неговите апостоли, в съответствие на това, което казва на Петър: 
„Ще ти дам ключовете на небесното царство; и каквото вържеш 
на земята, ще бъде вързано на небесата, а каквото развържеш 
на земята, ще бъде развързано на небесата“ (Матей 16:19).

Пълното възстановяване на свещеничеството включва ид-
ването на Йоан Кръстител …, както и на Петър, Яков и Йоан. 
… В него се включват Моисей, Илияс и Илия, като всеки дава 
свещенически ключове, за да могат всички действия и обреди 
на предишните диспенсации да бъдат възстановени в тази за-
ключителна и велика диспенсация на пълнотата на времената.

Свещеничеството е сред нас. … Знаем това, защото сме виж-
дали силата на това свещеничество. Виждали сме как болните 
биват изцелявани, как куците прохождат и как светлина, знание 
и разбиране се дават на ходилите в тъмнина 3.

Пророкът Джозеф Смит веднъж описва (свещеничеството) 
със следните думи: „Свещеничеството е един вечен принцип и 



Г л а В а  1 5

224

съществува с Бог от вечността и ще съществува във вечността, без 
начало на дни или край на години“. (History of the Church, 3:386.)

Наистина, то е силата на Всемогъщия, която е дадена на 
човека, за да действа в Негово име на назначеното му място. 
То представлява даване на божествена власт, различаваща се 
от всичката сила и власт по лицето на земята. Не трябва да се 
изненадваме, че то е възстановено на човека от възкресени 
личности, които са били негови носители в древността, за да 
няма съмнение относно неговата автентичност и валидност. Без 
него може да има църква само по име, в която липсва властта 
да се отслужват Божиите неща. С него няма нищо невъзможно 
при придвижването напред на делото на Божието царство. Ес-
теството му е божествено. Неговата власт има проявления както 
във времето, така и във вечността. Това е единствената власт на 
земята, която важи отвъд завесата на смъртта 4.

2
Свещеничеството е силата и властта, чрез 

които Бог реализира Своето дело.

Обичам свещеничеството в тази Църква. То е живо и енергич-
но. То е сърцето и силата на това дело. То е силата и властта, 
чрез които Бог, нашият Вечен Отец, реализира Своето дело 
на земята 5.

Святото свещеничество включва властта да се управляват 
всички дела на царството Божие на земята. Съгласно Господните 
откровения, Църквата следва да се председателства от трима 
председателстващи висши свещеника. Те се подпомагат от съвет 
на Дванадесетте апостоли, които на свой ред се подпомагат от 
… Седемдесетте. Председателстващо епископство е отговорно 
за материалните дела, под ръководството на Президентството. 
Всички тези са призования в свещеничеството. Тази дадена от 
Бог сила е властта, чрез която те ръководят. Същото се случва 
в коловете и районите с президентства и епископства. Така е и 
в кворумите. Помощните служители изпълняват делото си под 
напътствията и чрез делегирането на отговорности чрез све-
щеничеството. Без свещеничеството може да имаме църква по 
форма, но същността ѝ няма да е божествена. Това е Църквата 
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на Исус Христос и тя се управлява чрез властта, която се дава 
„според Реда на Сина Божий“ (У. и З. 107:3)6.

3
Благословиите на свещеничеството 

са достъпни за всички.

(Свещеничеството) … се дава според плана на Бог, нашия 
Вечен Отец, чрез който се благославя живота на Неговите синове 
и дъщери от всички поколения 7.

Святото свещеничество включва в себе си силата да благосла-
вя. За Аароновите свещеници то дава властта да се отслужват 
за събралите се символите на плътта и кръвта на Господ, Който 
е дал живота си като жертва за всички ни. Причастието и взи-
мането на тези символи е самата същност на нашето неделно 
поклонение. То включва подновяване на завети с Бог. С него се 
дава обещание Неговият Свят Дух да бъде с нас. Това е несрав-
нима благословия, която се дава на всички и става възможна с 
властта, която е дадена на достойни млади мъже. …

В Мелхиседековото свещеничество е включена властта да 
се дава дара на Светия Дух. Каква прекрасна благословия е да 
се радваме на служението и влиянието на член на Божеството, 
след като сме получили този дар под ръцете на мъже, на които 
е дадена божествена власт. Ако поддържаме своята добродетел-
ност, ние можем да се радваме на изпълнението на Господното 
обещание, дадено със следните думи: „Светият Дух ще стане ваш 
постоянен сподвижник и ваш скиптър – неизменен скиптър на 
праведност и истина; и вашето господство ще бъде едно вечно 
господство, и без принудителни средства то ще се влива във 
вас во веки веков“. (У. и З. 121:46.)

Свещеничеството включва силата да се благославят болните. 
Има ли някой, който да чува думите ми, и който да не е упраж-
нявал или чувствал тази божествена сила? Може ли някой сред 
нас да се съмнява в нейната ефективност? Можем да разкажем 
за чудеса, свети и прекрасни, на които сме ставали свидетели в 
собствения си опит със свещеничеството. …

Това свято Мелхиседеково свещеничество съдържа властта 
да благославя чрез пророчество, да утешава, да подкрепя и да 
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напътства. Сред нас има патриарси, които, съгласно дадената 
им власт, изказват потомство и произнасят благословии за на-
ше напътствие. Тези благословии могат да служат като котва, 
към която да се придържаме, за да останем непоклатими през 
бурите на живота.

В своето пълно проявление, святото свещеничество има 
властта да запечатва на земята и това запечатване да бъде ва-
лидно в небесата. Това е нещо уникално и прекрасно. Свеще-
ничеството се упражнява в Божиите храмове. То засяга както 
живите, така и мъртвите. В неговата същност е самата вечност. 
То представлява божествена сила, давана от Всемогъщия, като 
част от Неговия велик план за осъществяване на безсмъртието 
и вечния живот на човека.

Колко ценен е този Божий дар, който ни е даден 8.

4
Божиите синове, които стават носители на Неговата 
власт, трябва да бъдат верни на най- доброто в тях.

Всеки достоен мъж, независимо от народност, етнически 
произход или какъвто и да било друг фактор, може да получи 
свещеничеството. Неговото подчинение на заповедите Божии 
става определящ фактор за това. Получаването му се определя 
единствено от достойнство пред Господ. …

Такова е чудото на свещеничеството. Богатството няма роля в 
това. Образованието няма роля. Почестите човешки нямат роля. 
Определящият фактор е да бъдеш приет от Господ 9.

Настъпил е моментът всички ние, които сме били ръкопо-
ложени в Аароновото или Мелхиседековото свещеничество, 
в който и да е от техните санове, да преоценим живота си, да 
осъзнаем недостатъците си и да се покаем за постъпките, кои-
то не съответстват на висшето и свято пълномощие, което сме 
получили. …

Никой мъж, млад или възрастен, … който е бил … ръкополо-
жен, може да си позволи да се отнася лекомислено с даденото му 
свещеничество. Той е в партньорство с Бог и е поел неотменно 
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и свято задължение да живее като мъж, достоен да говори и 
действа в името на Бог, като него упълномощен представител 10.

Дори когато упълномощените за това полагат ръце върху 
главите ни и ние сме ръкоположени, можем чрез своето пове-
дение да обезсилим тази божествена власт и да загубим правото 
да я упражняваме.

… „Никаква сила или влияние не може и не трябва да се 
упражняват чрез свещеничеството, а само чрез убеждаване, дъл-
готърпение, чрез благост, кротост и чрез любов нелицемерна,

чрез доброта и чисто познание, което ще уголеми душата, 
без лицемерие и без хитрост“ (У. и З. 121:41–42).

Сега, братя мои, това са границите, в които нашето свеще-
ничество трябва да бъде упражнявано. То не е като пелерина, 
която можем да слагаме и сваляме, когато си поискаме. Когато се 
упражнява с праведност, то е част от самата тъкан на телата ни, 
част от самите нас по всяко време и при всички обстоятелства 11.

Ние трябва да бъдем верни на най- доброто в нас. Ние сме 
Божии синове, удостоени да бъдем носители на Неговата бо-
жествена власт. Но живеем в един нечестив свят. В него действа 
постоянна сила, която ни принизява, кани ни да участваме в 
действия, които са напълно несъвместими с божественото све-
щеничество, на което сме носители. …

Към вас, мъже, отправям следната покана. Стойте далеч от 
потопа мръсотия, който ви залива. Стойте далеч от злините на 
света. Бъдете верни на най- добрата своя същност. Бъдете верни 
на най- доброто във вас. Бъдете верни и предани на заветите, 
които се отнасят към Божието свещеничество 12.

Всеки служител, всеки учител в тази Църква, който действа 
според свещенически сан, има святата отговорност да увелича-
ва това свещеническо призование. Всеки от нас е отговорен за 
благосъстоянието, израстването и развитието на нашите околни. 
Ние не живеем единствено за себе си. Ако искаме да увеличаваме 
призованията си, ние не можем да живеем единствено за себе си 13.

Мнозина мъже изглежда смятат, че само защото са бил ръ-
коположени, свещеничеството е постоянно с тях и те могат да 
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го упражняват според волята си. Мислят, че от време на време 
могат да нарушават по някой завет или някоя заповед, да вършат 
този или онзи грях, и все още да разполагат със силата на свеще-
ничеството и че Бог ще потвърждава техните слова в Неговото 
свято име и в името на Изкупителя. Това превръща свещени-
чеството в подигравка и вярвам, че по този начин те изговарят 
напразно името Божие. Те сквернят името на Неговия Възлюбен 
Син. Така безчестят светия дар, получен при ръкополагането, и 
властта, която са изгубили чрез прегрешение. …

… Издигам глас на предупреждение към всички, мъже и мом-
чета, да държат греха настрана. Прегрешението е несъвместимо 
с божествената власт. Избягвайте порнографията така както бихте 
бягали от чума. Избягвайте сексуалния грях във всяко негово про-
явление. Дръжте настрана нечестността и измамата. Умолявам ви 
да усмирите всяка частица гордост и празна амбиция. Каня ви да 
погледнете в себе си и да се погрижите да няма отношение на 
властване или принуда над вашите съпруги или деца. …

… Сигурен съм, че нашият Отец в Небесата не е доволен от 
всеки мъж или момче, който приема ръкополагане и се отдава 
на нечестие. В самия процес на приемане на ръкополагането, 
той встъпва в клетва и завет между него и неговия Бог 14.

Никой мъж, млад или възрастен, не успява да отговори на 
стандартите на свещеничеството, ако принизява или унижава 
жените, ако не отдава степента уважение към дъщерите Божии, 
която нашият Небесен Отец желае да отдаваме 15.

Нека бъдем добри съпрузи и бащи. Всеки мъж, който действа 
като тиранин в дома си, е недостоен за свещеничеството. Той 
не може да бъде полезно оръдие в Господните ръце, когато не 
изразява уважение, доброта и обич към избраната от него спът-
ница. По подобен начин, всеки мъж, който дава лош пример на 
своите деца, който не може да контролира гнева си или който 
участва в нечестни или неморални действия, ще стане свидетел 
на обезсилването на неговото свещеничество 16.

Жената, която изберете, ще ви бъде равна. … Тя не е ваша 
слугиня, ваша собственост или нещо от този род. Колко трагично 
и отвратително е малтретирането на жената. Всеки мъж в тази 
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Църква, който малтретира жена си, който я унижава, обижда, 
или упражнява неправедно господство над нея, е недостоен да 
бъде носител на свещеничеството. Дори да е бил ръкоположен, 
небесата се оттеглят, Духът Господен се наскърбява и това е 
краят на свещеническата власт на този мъж. Всеки, който върши 
подобно нещо, не е достоен за храмова препоръка. …

… Ако някой от вас … е виновен в подобно поведение, при-
зовавам го да се покае. Паднете на колене и молете Господ за 
прошка. Измолете от Него сила да контролирате езика си и теж-
ката си ръка. Молете за прошка съпругата си и своите деца. …

Сигурен съм, че когато се изправим пред Божия съд, там ще 
се говори малко за натрупаното от нас богатство или получе-
ните почести. Но ще има тежки въпроси за отношенията ни у 
дома. И съм убеден, че само тези, които са водили живота си 
с любов, уважение и разбиране към своя спътник и децата си, 
ще чуят от нашия вечен съдник думите: „Хубаво, ти си добър и 
верен слуга! … Влез в радостта на господаря си“ (Мат. 25:21)17.

5
Свещеническият кворум може да бъде 
източник на сила за неговите членове.

Уверен съм, че Господ е предвидил свещеническият кворум да 
бъде повече от клас по теология през неделните утрини. Разбира 
се, че изграждането на духовност и укрепването на свидетелство 
чрез ефективно преподаване на Евангелието е важна свещени-
ческа отговорност. Но това е само част от целта на кворума. 
Всеки кворум трябва да бъде един вид дейно братство за всеки 
от членовете си, за да може да се изпълнява неговата цел. …

… Свещеническият кворум е Господната организация за мъ-
жете в Църквата, точно както Обществото за взаимопомощ е 
Господната организация за жените в Църквата. Сред своите от-
говорности, основна част от отговорностите на организацията, 
е подпомагането на нуждаещите се.

Когато организира Обществото за взаимопомощ, Пророкът 
Джозеф Смит казва за жените в това общество: „Те ще се прите-
кат на помощ на странника, ще излеят масло и вино в раненото 
сърце на мизерстващите, ще изсушат сълзите на сирачето и ще 
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накарат сърцето на вдовицата да се радва“ (Учения на прези-
дентите на Църквата: Джозеф Смит, 2008 г., с. 482). Надявам 
се същото да може да бъде казано за мъжете свещеници.

Ще бъде прекрасен денят, … когато нашите свещенически 
кворуми станат източник на сила за всеки мъж, който принад-
лежи към тях, когато всеки такъв мъж искрено ще може да ка-
же: „Аз съм член на свещенически кворум в Църквата на Исус 
Христос на светиите от последните дни. Готов съм да помагам 
на моите братя във всичките им нужди, както съм убеден, че 
и те са готови да ми помагат в моите. Работейки заедно, ще 
растем духовно като Божии синове в завета. Работейки заед-
но, можем да се изправим без страх и смущение срещу всеки 
вятър на злополучие, който би повял, бил той икономически, 
социален или духовен 18.

ръководителите и членовете на Църквата – мъже и жени – 
работят заедно, за да „изпълняват делото си под напътствията 

и чрез делегирането на отговорности чрез свещеничеството“.
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6
В домовете и в Църквата, мъжете и жените 

работят заедно за напредъка на Господното дело.

Да, мъжете са носители на свещеничеството. Но моята съпру-
га е мой спътник. В тази Църква мъжът върви не пред съпруга-
та си, нито след нея, а рамо до рамо с нея. Те са равностойни 
партньори в този живот и в това велико начинание 19.

Жените в тази Църква разполагате със сила и големи способ-
ности. Има ръководство и посока, известно чувство на незави-
симост, но също така голямо удовлетворение да бъдете част от 
това Господно царство и да вървите ръка за ръка с (носителите 
на) свещеничеството, за да го придвижвате напред 20.

Благодаря на моя Вечен Отец за възстановяването на святото 
свещеничество, така че „всеки човек да може да говори в името 
на Бога Господа, тъкмо Спасителя на света“ (У. и З. 1:20). Видял 
съм красотата и чудото на това свещеничество в ръководенето 
на тази забележителна Църква. Чувствал съм силата му да тече 
през мен за благослов и изцеление на болните. Виждал съм 
облагородяването, което то дава на смирени мъже, призовани 
за голяма и сериозна отговорност. Виждал съм ги как говорят 
със сила и власт свише, как Божият глас говори чрез тях.

Благодаря на Господ за свидетелството, което Той ми е дал 
за целостта на Евангелието, за неговата ширина, обхват и дъл-
бочина. Предвидено е то да благославя синовете и дъщерите 
на всички поколения – както на живите, така и на мъртвите 21.

Предложения за изучаване и преподаване

Въпроси
• Прегледайте ученията на президент Хинкли в раздел 1 за 

възстановяването на свещеничеството. Кои преживявания са 
ви помогнали да получите свидетелство за тези истини?

• Президент Хинкли учи: „Святото свещеничество включва 
властта да се управляват всички дела на царството Божие 
на земята“ (раздел 2). Как тази истина се прилага в колове 
и райони? А в кворумите? А в Обществото за взаимопомощ? 
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Как свещеническата власт укрепва вашата служба в Божието 
царство?

• В раздел 3, прегледайте благословиите, които всички ние мо-
жем да получаваме чрез свещеничеството. По какви начини 
сте чувствали силата и благословиите на свещеничеството?

• Какво можем да научим от ученията на президент Хинкли от-
носно разликата между свещеническата власт и свещеническа-
та сила? (Вж. раздел 4.) Какво според вас означава носителите 
на свещеничеството „да бъдат верни на най- доброто в тях“? 
Защо носителите на свещеничеството не живеят „единствено 
за себе си“?

• Какво ви впечатли в раздел 5 от описанията на свещеничес-
ките кворуми и Обществото за взаимопомощ на президент 
Хинкли? Какво можем да правим в нашия район или клон, за 
да следваме неговите напътствия?

• Защо е необходимо мъжете и жените да работят заедно като 
„равностойни партньори“ в реализирането на Господното 
дело? (Вж. раздел 6.)

Свързани с темата стихове:
Евреите 5:1–4; 1 Нефи 14:12–14; Алма 13:1–9; У. и З. 84:33–44; 

88:133; 112:30–32

Помощ в преподаването
„Задавайте въпроси, които изискват от учениците да намират 

отговорите в Писанията и ученията на пророците от послед-
ните дни“ (Преподаването – няма по- велико призование, 1999 
г., с. 62).

Бележки
 1. Шери Л. Дю, Go Forward with Faith: 

Teachings of Gordon B. Hinckley, 1996 
г., с. 377.

 2. „The Father, Son, and Holy Ghost“, 
Ensign, март 1998 г., с. 5.

 3. „Four Cornerstones of Faith“, Ensign, 
фев. 2004 г., с. 6–7.

 4. „Priesthood Restoration“, Ensign, окт. 
1988 г., с. 71.

 5. „Why We Do Some of the Things We 
Do“, Ensign, ноем. 1999 г., с. 54.

 6. „Priesthood Restoration“, с. 72.
 7. Teachings of Gordon B. Hinckley, 1997 

г., с. 475.
 8. „Priesthood Restoration“, с. 72.
 9. „The Stake President“, Ensign, май 

2000 г., с. 49.
 10. В „News of the Church: Priesthood 

Restoration Honored“, Ensign, юли 
1983 г., с. 76.
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 11. „Личното достойнство за упражнява-
не на свещеничеството“, Лиахона, 
май 2002 г., с. 52.

 12. „Лоялност“, Лиахона, май 2003 г., с. 
58–59.

 13. „Magnify Your Calling“, Ensign, май 
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 20. „Women of the Church“, Ensign, ноем. 
1996 г., с. 68.

 21. „Testimony“, Ensign, май 1993 г., с. 52.
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„доказателството за истинността и валидността (на 
Книгата на Мормон) се намира между кориците на самата 

книга. Когато я четем, ще опознаем тази истинност“.
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Силата на Книгата на Мормон

„За един колеблив във вярата си свят, Книгата 
на Мормон е едно могъщо свидетелство 

за божествеността на Господ“.

Из живота на Гордън Б. Хинкли

Като млад мъж, Гордън Б. Хинкли изгражда навик за изуча-
ване на Писанията. „Като мисионер, всяка вечер преди да си 
легна, прочитах по няколко глави от Книгата на Мормон – казва 
той – и в сърцето ми бе дадено убеждение, което никога не ме 
напусна: че това е словото Божие, възстановено на земята чрез 
силата на Всемогъщия, преведено чрез дара и силата Божии за 
убеждаването на юдеин и езичник, че Исус е Христос“ 1.

Неговото знание и свидетелство за Книгата на Мормон пов-
лиява на много хора след неговата мисия, когато работи за 
Църковната комисия за радио, публикации и мисионерска ли-
тература. Той получава задачата да напише текста за радио пре-
даване, наречено Ново свидетелство за Христос. Предаването 
представя откъси от Книгата на Мормон на радиослушателите. 
Тогава той прави следния коментар пред свой колега: „Винаги 
съм смятал, че най- добре ще сме свършили работата си, когато 
заинтересуваме хората в Книгата на Мормон до такава степен, 
че те да я прочетат. И тогава Духът може да даде свидетелство 
за нейната Божественост“ 2.

През цялото си служение президент Хинкли набляга на важ-
ността на Книгата на Мормон. През август 2005 г., като президент 
на Църквата, той кани светиите от последните дни да прочетат 
цялата книга до края на годината. По- късно той споделя: „Учуд-
ващо е колко много хора приеха това предизвикателство. Всеки, 
който го е направил, е бил благословен в резултат на усилията 
си. Докато са се потапяли в това допълнително свидетелство за 
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нашия Изкупител, сърцата им са били оживотворявани и душите 
им докосвани“ 3.

Учения на Гордън Б. Хинкли
1

Редом с Библията, Книгата на Мормон 
свидетелства за Исус Христос.

Казано е в древността, казано е от Спасителя, че от устата на 
двама или трима свидетели ще се потвърди всяко нещо 4.

Както Библията е свидетелството на Стария свят, Книгата на 
Мормон е свидетелството на Новия. Те заедно оповестяват Исус 
като Син на Отца 5.

Книгата на Мормон … свидетелства за Този, Който е роден 
във Витлеем Юдейски и умира на хълма на Голгота. За един 
колеблив във вярата си свят, Книгата на Мормон е едно могъщо 
свидетелство за божествеността на Господ. Самото ѝ въведение, 
написано от пророк, обиколил двата американски континента 
преди хилядолетие и половина, категорично заявява, че тя е на-
писана „за убеждаването на юдеин и езичник, че Исус е Христос, 
Вечният Бог, Който се показва на всички народи“ 6.

Няма нещо по- важно, което можем да направим, от това да 
подсилим непоклатимото житейско убеждение, че Исус е Хрис-
тос. … Именно това, мои братя и сестри, е целта на появата на 
тази забележителна и чудесна книга 7.

2
Чрез силата на Светия Дух, ние можем 

да получим свидетелство за божествения 
произход на Книгата на Мормон.

Чел съм Книгата на Мормон, която (Джозеф Смит) е превел 
чрез дарбата и силата Божии. Чрез силата на Светия Дух съм 
получил свидетелство и знание за божествения произход на 
този свят летопис 8.

Нейният произход е чудотворен; когато се разкаже за този 
произход на незапознат с него човек, той изглежда почти не-
вероятен. Но книгата ни е дадена, за да я вземем в ръка и да я 
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четем. Никой не може да опровергае нейното съществуване. 
Всички алтернативни на разказа на Джозеф Смит опити да се 
обясни нейното съществуване са се оказали несъстоятелни 9.

Доказателството за нейната истинност, за нейната валидност 
в един свят, който е склонен да изисква доказателства, не е в 
археологията или антропологията, макар и те да са от помощ за 
някои хора. Не е в текстовите проучвания или в историческия 
анализ, макар и те да могат да са потвърждаващи. Доказателство-
то за истинността и валидността ѝ се намира между кориците 
на самата книга. Когато я четем, ще опознаем тази истинност. 
Тази книга е дадена от Бог. Хора интелигентни и разумни може 
искрено да се съмняват в произхода ѝ; но онези от тях, които 
са я прочели с молитва, са узнали чрез една сила, надминаваща 
естествените им сетива, че тя е истинна, че съдържа словото 
Божие, че начертава спасителните истини на вечното Евангелие, 
че тя „се (е появила) чрез дарбата и силата Божия … за убежда-
ването на юдеин и езичник, че Исус е Христос“ 10.

(Мороний) пише заключителното си свидетелство в Книгата, 
която носи неговото име и с което този нефитски летопис завърш-
ва. Той пише този летопис като човек, получил сигурното знание, 
че неговият летопис след време ще бъде даден на света. …

В последната глава на написания от него текст, той дава сви-
детелство за летописа на неговия народ и категорично обещава, 
че всеки който го чете, може да узнае чрез силата на Светия Дух 
за неговата истинност (вж. Мороний 10:3–5).

Никоя друга книга не съдържа такова обещание. Дори Мо-
роний да не беше написал нищо друго, това обещание в него-
вото заключително свидетелство завинаги му дава място сред 
убедителните свидетели за вечната истина. Той казва: „чрез 
силата на Светия Дух вие можете да узнаете истината за всичко“ 
(Мороний 10:5)11.

3
Свидетелството за Книгата на Мормон 

води до убеждение в други истини.

Всеки път, когато насърчаваме хората около нас да четат 
Книгата на Мормон, ние им вършим услуга. Ако я изучават с 
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молитва и с искрено желание да узнаят истината, чрез силата 
на Светия Дух те ще узнаят, че книгата е истинна.

Това знание ще се превърне в източник на убеждение за 
истинността на множество други неща. Защото, ако Книгата на 
Мормон е истинна, то тогава Бог живее. На нейните страници 
ни се дава свидетелство след свидетелство за факта, че нашият 
Небесен Отец реално съществува, че Той е Личност, че обича 
чедата Си и желае тяхното щастие.

Ако Книгата на Мормон е истинна, тогава Исус Христос е 
Синът Божий, Единородният на Отца в плътта, роден от Мария, 
„девица, … най- прекрасната от всички други девици“ (вж. 1 Не. 
11:13–21), защото тази книга свидетелства за това по начин, 
ненадминат в цялата световна литература.

Ако Книгата на Мормон е истинна, то тогава Исус наистина 
е нашият Изкупител, Спасителят на света. …

Ако Книгата на Мормон е истинна, Джозеф Смит е Божий 
Пророк, защото той служи като инструмент в Божиите ръце в 
изваждането наяве на това свидетелство за божествеността на 
нашия Господ.

Ако тази книга е истинна, (президентът на Църквата) е про-
рок, защото той държи всички ключове, дарове, сили и власт, 
дадени на Пророка Джозеф, който дава началото на това дело 
от последните дни.

Ако Книгата на Мормон е истинна, то Църквата е истинна, 
защото властта, чрез която този свещен летопис е дошъл на бял 
свят, днес присъства и се изявява сред нас. Това е едно възста-
новяване на Църквата, организирана от Спасителя в земите на 
Палестина. Това е едно възстановяване на Църквата, органи-
зирана от Спасителя, когато Той посетил този (американски) 
континент, според изложеното в този свещен летопис.

Ако Книгата на Мормон е истинна, то и Библията е истинна. 
Както Библията е свидетелството на Стария свят, Книгата на 
Мормон е свидетелството на Новия. Единият летопис е жезълът 
на Юда, а другият – жезълът на Йосиф, и те са станали едно в ръ-
ката Господна в изпълнение на пророчеството на Йезекиил. (Вж. 
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Йез. 37:19.) Заедно те заявяват, че Изкупителят на света е Цар 
на царете, и затвърждават реалността на Неговото царство 12.

4
Книгата на Мормон предава учения, които 
могат да ни помагат да откриваме решения 

за проблемите в днешното общество.

(Книгата на Мормон) е хроника на отдавна изчезнали наро-
ди. Но в нейното описание на проблемите на съвременното 
общество, тя е толкова точна, колкото днешния вестник, но 
много по- ясна, вдъхновена и вдъхновяваща по отношение на 
решенията на тези проблеми 13.

Разтварям нейните страници и чета, езикът е красив и вдъх-
новяващ. Древният летопис, от който тя е преведена, е изваден 
от земята като глас, който вика от пръстта. Той е даден като 
свидетелство на поколения мъже и жени, изживели живота си 
на земята, борили се с противопоставянето, водили спорове и 
битки, които през разни периоди са живели според божествения 
закон и са просперирали, а през други са изоставяли своя Бог 
и са били унищожавани 14.

Не познавам друг текст, който така ясно да излага трагичните 
последици за общностите, които следват курс противоположен 
на Божиите заповеди. Нейните страници проследяват историята 
на две отделни цивилизации, просперирали на Западното по-
лукълбо. Всяка от тях започва като малка общност, която ходи 
в праведност пред Господ. Всяка една просперира, но заедно 
с този просперитет се развиват нарастващи злини. Хората се 
поддават на измамите на амбициозни и хитри управници, които 
ги заробват с тежки данъци и залъгват с празни обещания, ко-
ито толерират и дори поощряват разпуснатия и блуден живот, 
които ги водят в ужасни войни, които предизвикват смъртта на 
милиони и окончателното унищожение на две велики цивили-
зации в две различни епохи.

Никое друго писмено свидетелство не излага така ясно след-
ния принцип: когато хората и народите вървят в страх от Бог 
и в подчинение за заповедите, те просперират и израстват, но 
когато пренебрегват Него и словото Му, настъпва упадък, който, 
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освен ако не бъде овладян чрез праведност, води до безсилие и 
смърт. Книгата на Мормон е потвърждение на следната притча 
в Стария завет: „Правдата възвисява народ, а грехът е позор за 
племената“. (Прит. 14:34.)15

5
Книгата на Мормон има силата да променя 

нашия живот и перспективи.

През август 1830 г., като пътуващ неплатен проповедник, 
Парли Паркър Прат пътува от Охайо до източен Ню Йорк. В 
Нюарк, на канал Ери, той слиза от парахода и извървява 16 ки-
лометра в околността, където среща един баптистки дякон на 
име Хамлин, който му казва за една книга, „СТРАННА КНИГА, 
МНОГО СТРАННА КНИГА! … Тази книга – казва той – била 
първоначално написана на плочи от злато или пиринч, от клон 
на дома Израилев и намерена и преведена от млад мъж край 
Палмира, в щата Ню Йорк, с помощта на видения и служението 
на ангели. Попитах го как и къде може да се получи книгата. 
Той обеща да ми я даде, в неговия дом на следващия ден. … На 
сутринта отидох в дома му, където за първи път очите ми видяха 
„КНИГАТА НА МОРМОН“ – тази книга на книгите … която се 
превърна в основно средство в Божиите ръце за пренасочване 
на целия ми живот.

Отворих я с желание и прочетох заглавната страница. След 
това прочетох свидетелството на няколко очевидци за това как е 
намерена и преведена. После започнах да чета текста последова-
телно. Четох през целия ден; яденето представляваше ненужна 
пречка, не изпитвах желание за храна; когато дойде нощта, 
сънят бе нежелан, предпочитах да чета книгата, вместо да спя.

Докато четях, Господният дух бе с мен, аз знаех и разбирах, че 
книгата е истинна, и това за мен бе така ясно и явно, както човек 
разбира и знае, че съществува“. (Autobiography of Parley P. Pratt, 
3- то изд., Солт Лейк Сити: Deseret Book Co., 1938 г., с. 36–37.)

Тогава Парли П. Прат е на възраст двадесет и три години. 
Прочитането на Книгата на Мормон му повлиява толкова дъл-
боко, че той скоро се кръщава в Църквата и става един от 
най-ефективните и влиятелни нейни защитници. …
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Книгата на Мормон силно повлиява на Парли П. 
Прат, който по- късно става апостол.

Преживяването на Парли П. Прат с Книгата на Мормон не е 
изолирано събитие. Докато екземплярите на първото издание 
се разпространяват и четат, стотици силни мъже и жени са така 
докоснати от нея, че се отказват от всички свои притежания, 
като през последвалите години немалко от тях дават и живота 
си, заради свидетелството в сърцата им за истинността на тази 
изключителна книга.

Днес … тя се чете повече от всеки друг момент в нейната 
история. … Нейната притегателна сила е вечна като истината, 
всеобхватна като човечеството 16.
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(Книгата на Мормон) е докоснала живота на милиони хора, 
които са я прочели с молитва и са размишлявали върху напи-
саното в нея. Нека ви разкажа за един от тях. …

Той е бизнесмен, успял в начинанията си. При своите пъту-
вания, той срещнал двама от нашите мисионери. Те се опитали 
да насрочат среща, за да го учат. Той първоначално отказал, но 
след време се съгласил да ги чуе. Неохотно и само привидно 
приемал словата им. Направил умственото заключение, че те 
казват истината, но в сърцето си не бил убеден.

Решил да прочете Книгата на Мормон. Каза, че като светски 
човек, никога не е бил предразположен да плаче. Но докато чел 
тази книга, сълзи се стичали по бузите му. Тя му въздействала. 
Когато отново я четял, чувствал същото. Обръщането в ума 
прераснало в обръщане на сърцето.

Неговият живот се променил, перспективата му приела нов 
вид. Включил се с всички сили в делото Господно. Днес той 
изпълнява важно и свято призование в делото, което силно е 
обикнал 17.

Нека ви разкажа (още един) свързан с Книгата на Мормон 
разказ. Разказва го един мъж от Калифорния, който работи в 
банка. Той разказва как секретарката му пушела непрестанно. 
Била пристрастена към тютюнопушенето. Не могла да спре 
цигарите. Един ден го попитала: „Как да се откажа от пушенето?“

Той извадил от чекмеджето си екземпляр на Книгата на Мор-
мон и ѝ я подал. Казал ѝ: „Прочети това“.

Тя отговорила: „Ще я прочета“.

Два дни по- късно тя се върнала и казала: „Прочетох 200 стра-
ници и никъде не видях думата пушене. И думата тютюн 
никъде не видях. Няма нищо общо с тези неща.

Той казал: „Продължавай да четеш“.

И така, още два дни по- късно тя отново говорила с него и 
казала: „Прочетох още 200 страници – няма нищо за пушенето, 
никотина или каквото и да било свързано с тютюна нещо“.

Той казал: „Продължавай да четеш“.
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Върнала се да говори с него три- четири дни по- късно. Тя 
казала: „Прочетох цялата книга. Никъде не пишеше за тютюна, 
никъде не се спомена пушенето. Но – казала тя – в резултат на 
четенето на тази книга, някакво влияние, някаква сила, премахна 
от мен желанието да пуша и това е прекрасно“ 18.

Нека ви разкажа какво писмо получихме преди години. … 
Един мъж ни писа следното: „Излежавам присъда във федерален 
затвор. Неотдавна попаднах на екземпляр на Книгата на Мормон 
в библиотеката на затвора. Прочетох я, и когато прочетох рида-
нието на Мормон над падналия му народ – „О, вие прекрасни, 
как можахте да се отделите от пътищата Господни! О, вие пре-
красни, как можахте да отхвърлите този Исус, Който стоеше с 
отворени обятия, за да ви приеме! Ето, ако не бяхте направили 
това, вие нямаше да паднете“ (Морм. 6:17–18) – Аз почувствах, 
че говори на мен. Може ли да получа екземпляр на тази книга?“

Изпратихме му екземпляр. Известно време след това, той 
дойде в моя кабинет като различен човек. Той е бил докоснат 
от духа на Книгата на Мормон и днес е успял мъж, реабили-
тиран в обществото, с честен труд прехранва себе си и своето 
семейство. 

Такава е силата на тази велика книга в живота на всички хора, 
която я четат с молитва.

Братя и сестри, без никакво съмнение ви обещавам, че ако с 
молитва четете от Книгата на Мормон, без значение колко пъти 
сте я чели преди, във вашите сърца ще ви бъде дадена допъл-
нителна мяра на Духа Господен. Ще ви се дава непоклатимото 
намерение да живеете в подчинение на Неговите заповеди и 
ще придобиете по- силно свидетелство за живата реалност на 
Сина Божий 19.

Предложения за изучаване и преподаване

Въпроси
• Защо се нуждаем от Книгата на Мормон? Кои откъси на Книга-

та на Мормон са укрепили свидетелството ви за Исус Христос? 
Какви примери откривате за това, че Книгата на Мормон и 
Библията заедно свидетелстват за Спасителя? (Вж. раздел 1.)
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• Защо според вас обещанието в Мороний 10:3–5 е по- важно от 
физическите доказателства за Книгата на Мормон? (Вж. раздел 
2.) Какви преживявания сте имали с това обещание?

• Докато четете раздел 3, обърнете внимание на истините, 
които можем да опознаем, когато имаме свидетелство за Кни-
гата на Мормон. Как Книгата на Мормон свидетелства за тези 
истини?

• Помислете за някои от „проблемите на съвременното об-
щество“ (раздел 4). По какви начини Книгата на Мормон ни 
помага да намерим решения на тези проблеми? Кои откъси 
от Книгата на Мормон са ви помагали в моменти на лични 
изпитания?

• Помислете върху разказите в раздел 5. Ако някой ви попита 
за Книгата на Мормон, какво можете да кажете за начина, по 
който тя е повлияла на живота ви?

Свързани с темата стихове:
Исайя 29:9–18; 1 Нефи 13:35–41; 2 Нефи 29:6–9; Мороний 

10:27–29; У. и З. 20:8–12; 42:12–13

Помощни материали за изучаване
„Благодарен съм за това че се набляга върху четенето на 

Писанията. Надяваме се, че това ще се превърне в нещо много 
повече от задължение; по- скоро би трябвало да стане любовна 
история със словото Божие. Обещавам ви, че като четете, ва-
шите умове ще бъдат просветлени и вашите духове въздигнати. 
В началото тази дейност може да изглежда досадна, но тя ще 
прерасне в едно чудно изживяване, придружено от мисли и ду-
ми с божествен характер“ (Гордън Б. Хинкли, „The Light within 
You“, Ensign, май 1995 г., с. 99).

Бележки
 1. „Gifts to Bring Home from the Mission 

Field“, New Era, март 2007 г., с. 2.
 2. В Шери Л. Дю, Go Forward with 

Faith: The Biography of Gordon B. 
Hinckley, 1996 г., с. 100.

 3. „Нека добродетелта непрестанно да 
украсява мислите ви“, Лиахона, май 
2007 г., с. 116.

 4. „Inspirational Thoughts“, Ensign, юли 
1998 г., с. 2.

 5. „Великите неща, които Бог е раз-
крил“, Лиахона, май 2005 г., с. 82.

 6. „Символът на нашата вяра“, Лиахона, 
апр. 2005 г., с. 4; цитат от заглавната 
страница на Книгата на Мормон.
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 7. „Excerpts from Recent Addresses of 
President Gordon B. Hinckley“, Ensign, 
юли1997 г., с. 72.

 8. „Believe His Prophets“, Ensign, май 
1992 г., с. 51.

 9. „An Angel from on High, the Long, 
Long Silence Broke“, Ensign, ноем. 
1979 г., с. 7.

 10. „Four Cornerstones of Faith“, Ensign, 
фев. 2004 г., с. 6; цитат от заглавната 
страница на Книгата на Мормон.

 11. В Heroes from the Book of Mormon, 
1995 г., с. 198.

 12. „The Power of the Book of Mormon“, 
Ensign, юни 1988 г., с. 6.

 13. „The Power of the Book of Mormon“, 
с. 4.

 14. „Four Cornerstones of Faith“, с. 5.
 15. „The Power of the Book of Mormon“, 

с. 5.
 16. „The Power of the Book of Mormon“, 

с. 2, 4.
 17. „Mormon Should Mean ‘More Good’“, 

Ensign, ноем. 1990 г., с. 52.
 18. Discourses of President Gordon B. 

Hinckley, том 2: 2000- 2004, 2005 г., 
с. 402–403.

 19. „The Power of the Book of Mormon“, 
с. 6.
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„търсете познание тъкмо чрез учение, 
също и чрез вяра“ (у. и З. 88:118).
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Продължавайте да 
придобивате знание

„Трябва да продължаваме да израстваме. 
Трябва да продължаваме да се учим. Дадена 
ни е божествена заповед да продължаваме 

да добавяме към своето знание“.

Из живота на Гордън Б. Хинкли

„Обичам да се уча – казва президент Гордън Б. Хинкли. – 
Всяка възможност да придобия знание е удоволствие за мен. 
Наистина, вярвам в образованието и през целия си живот енер-
гично съм го подкрепял – както за себе си, така и за околните. 
… Лично аз считам, че учението е както практически, така и 
духовен въпрос“ 1.

Съслужителите на президент Хинкли в църковното ръковод-
ство се учудват на неговия дар да събира знание и да го прилага 
в работата си. Старейшина Робърт Д. Хейлз от Кворума на два-
надесетте апостоли коментира: „Никога не съм виждал човек, 
който може до такава степен да се информира чрез четене и чрез 
общуване с хората. Когато прекара вечерта на вечеря с някого, 
той си тръгва с частица от задълбочените знания на този човек“. 
Старейшина Нийл А. Максуел, също от Кворума на дванадесетте 
апостоли, казва: „Уникалността на президент Хинкли е в това, че 
той помни прочетеното и дестилира знанието, което желае да 
задържи. Той има един интегриран интелект. Може да разчита 
на своите знания, за да взима разумни решения“ 2.

При траещите цял живот усилия да се учи и усъвършенства, 
президент Хинкли следва примера на своите родители. Той спо-
деля следния разказ за отдадеността на неговия баща, Брайънт 
С. Хинкли, към ученето:
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„Когато достигна моята настояща възраст, той напълно се 
пенсионира. Но водеше активен живот. Живееше в един скро-
мен, но удобен дом в земеделски район. Грижеше се за овощна 
градина и с радост подаряваше плодовете от нея. В двора на 
неговия дом имаше ливади, храсти и дървета. Един каменен 
зид около осемдесет сантиметра висок разделяше двете нива 
на двора. Винаги когато времето беше хубаво, той седеше на 
зида с една стара шапка на главата, за да защити очите си от 
лятното слънце. Когато отивахме да го видим, сядах до него. С 
лека подкана той започваше да говори за живота си. …

Беше преподавател. Беше успял бизнесмен. Беше председа-
телствал над най- големия кол на Църквата с над 15 000 члена. 
Беше служил като президент на мисия и в множество други 
призования. Вече пенсиониран, той седеше на зида. Обичаше да 
чете и имаше хубава библиотека. Говореше и пишеше отлично. 
Почти до края, малко преди да навърши 94 години, той четеше 
и пишеше и размишляваше върху полученото от него знание.

Научих, че докато седеше на зида, с часове наред през топлите 
дни, той обмисляше прочетеното в неговите книги.

Мисля, че остаря по един прекрасен и елегантен начин. Оста-
ря с книгите и техните безценни съкровища, които съдържаха 
мислите на велики мъже и жени от всички векове на времето. 
Той никога не спря да се учи и докато седеше на зида дълбоко 
размишляваше върху прочетеното през предишната вечер. …

… Защо ви разказвам за един старец и зида, на който седеше? 
Разказвам ви, защото мисля, че всеки от нас може да се поучи 
от това. Никога не трябва да спираме да се учим. Вярваме във 
вечното развитие и че този живот е етап от вечността, който да 
бъде ползотворно изживян до самия му край“ 3.

Учения на Гордън Б. Хинкли
1

Господ желае ние да се образоваме, за да можем да 
се развиваме и да допринасяме към обществото.

Вие принадлежите към Църква, която учи колко важно е обра-
зованието. Имате задача, поставена ви от Господ, да образовате 



Г л а В а  1 7

249

умовете, сърцата и ръцете си. Господ казва: „Учете се усърдно 
… за нещата както на небето, тъй и на земята, и под земята, 
неща, които са били, неща, които са, неща, които скоро трябва 
да се случат, неща, които са у дома, неща, които са в чужбина; 
войните и трудностите на народите, и възмездията, които са по 
земята, също и познанията относно страни и царства; тъй че 
да можете да бъдете подготвени във всичко“ (У. и З. 88:78–80)4.

В тази Църква Господ ни е дал прекрасно обещание. Той 
казва: „Това, което е от Бога, е светлина; и този, който приема 
светлината и постоянства в Бога, приема повече светлина; и 
тази светлина става все по- ярка и по- ярка до съвършения ден“ 
(У. и З. 50:24).

Колко забележителни слова са това. Това е един от любимите 
ми стихове в Писанията. В него се говори за растеж, развитие, 
за пътя, който води към божественост. Той върви ръка за ръка 
със следните велики изказвания: „Славата Божия е разум, с други 
думи, светлина и истина“ (У. и З. 93:36); „И ако в този живот чо-
век се сдобие чрез старание и подчинение с повече познание и 
мъдрост, отколкото друг, в идния свят той ще има преимущество 
в същата степен“ (У. и З. 130:19). …

Каква важна задача ни се дава в тези прекрасни изказвания. 
Трябва да продължаваме да израстваме. Трябва да продължаваме 
да се учим. Дадена ни е божествена заповед да продължаваме 
да добавяме към своето знание. …

… Господ казва на вас и на мен: „Търсете слова на мъдрост 
от най- добрите книги; търсете познание тъкмо чрез учение, съ-
що и чрез вяра. … Организирайте се. … Престанете да бъдете 
лениви“ (У. и З. 88:118–119, 124)5.

Господ желае вие да образовате своите умове и ръце, което 
и да е избраното ви поприще. Независимо дали това ще бъде 
поправката на хладилници или работата на умелия хирург, вие 
трябва да се обучавате. Търсете най- доброто налично обра-
зование. Станете почтен работник в света, който се простира 
пред вас. … Ще събудите уважение към Църквата и ще бъдете 
богато благословени благодарение на това обучение.
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Не може да има никакво съмнение, че образованието се от-
плаща. Недейте да съсипвате живота си. Ако го направите, ще 
плащате за това отново, отново и отново 6.

Не е достатъчно да живеете само за самото оцеляване. Дълг 
на всеки от нас е да се научим да даваме принос в обществото 
– да придобиваме все повече светлина, така че нашата лична 
светлина да помага в осветяването на един тъмен свят. И това 
става възможно чрез учение, чрез образование, чрез развитие 
и растеж, както в разум, така и в дух 7.

2
С планиране и дисциплина, родителите могат да 

създават атмосфера на учение в домовете си.

Какво чудно интересно нещо е да се наблюдава как младите 
умове се развиват и укрепват. Аз съм човек, който високо цени 
огромния потенциал на телевизията да твори добро. Но също 
така съм човек, който съжалява за ужасното губене на време и 
възможност, когато децата, часове наред, гледат у дома неща, 
които нито просвещават, нито укрепват.

Като момче живеехме в една голяма стара къща. Една от ста-
ите служеше за библиотека. В нея имаше солидна маса с хубава 

„Започнете от рано да занимавате децата с книги“.
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лампа, три- четири удобни стола с добра светлина и книги на 
рафтове по целите стени. Имаше много томове – придобити от 
моите баща и майка в продължение на много години.

Никога не ни насилваха да ги четем, но стояха на достъпно 
място, където можехме да ги разлистим по всяко време.

В тази стая се пазеше тишина. Всички знаеха, че това бе място 
за учение.

Имаше също и списания – църковните списания и още ня-
колко добри издания. Имаше исторически и литературни книги, 
технически книги, речници, поредица енциклопедии и атлас на 
света. Разбира се, по онова време нямаше телевизия. Докато бях 
момче се появи радиото. Но бе създадена една атмосфера на 
учение. Не мога да ви кажа, че бяхме кой знае колко начетени. 
Но четяхме велика литература, велики идеи на велики мислители 
и езика на мъже и жени, които са размишлявали надълбоко и 
са писали красиво.

В толкова много от нашите домове днес няма място за такава 
библиотека. Повечето семейства нямат достатъчно простран-
ство. Но с планиране може да се създаде ъгъл, който да стане 
нещо като убежище от шумовете около нас, където човек може 
да седне, да почете и да помисли. Прекрасно нещо е да раз-
полагаме с бюро или маса, колкото и да е семпла, на която да 
стоят стандартните произведения на Църквата, няколко добри 
книги, издавани от Църквата списания и други достойни за 
четене четива.

Започнете от рано да занимавате децата с книги. Майката, 
която не отделя време да чете на малките си деца, прави твърде 
лоша услуга и на тях и на себе си. Нужно е време, да, доста от 
него. Нужна е самодисциплина. Нужно е организиране и раз-
пределяне на минутите и часовете на деня. Но никога няма да 
ви доскучае да наблюдавате как младите умове опознават герои, 
изрази и идеи. Доброто четене може да стане една любовна 
история, много по- плодотворна в дългосрочен план от много 
други дейности, в които децата често прекарват времето си. …

Родители, … нека децата ви четат написаното от велики умове, 
четат велики идеи, вечни истини и неща, които ще ги изграждат 
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и мотивират за добро. … Опитайте се в домовете си да създавате 
атмосфера на учение и растежа, който ще произлезе от него 8.

3
Образованието отключва вратата на 

възможностите за младите хора.

Това е ден на възможности за вас, млади хора, това е едно 
прекрасно време, в което да се живее. Стоите на апогея на 
всички минали епохи. Вие сте изложени на цялото познание на 
всички, които са ходили по земята, като това познание е било 
дестилирано в курсове, в които можете да го обхванете за от-
носително кратко време, като това познание е събирано през 
всичките изминали векове. Не подценявайте способностите си. 
Не пропускайте големите си възможности. Действайте, работете, 
учете усилено 9.

Толкова е важно за вас, млади мъже и млади жени, да полу-
чите цялото образование, което можете. … Образованието е 
ключът, който ще отвори вратата на възможностите. То си струва 
жертвата. Струва си усилието и ако образовате ума и ръцете си, 
ще можете да дадете съществен принос във вашето общество 
и ще можете с чест да представлявате Църквата, на която сте 
член. Мои скъпи млади братя и сестри, възползвайте се от вся-
ка образователна възможност, която можете да си позволите, а 
вие, бащи и майки, насърчавайте своите синове и дъщери да 
придобият образованието, което ще благославя живота им 10.

Може би не разполагате със средствата да придобиете цялото 
образование, което желаете. Използвайте възможно най- добре 
наличните ви средства и се възползвайте от стипендии и заеми, 
които ще можете да върнете 11.

Не е важно каква професия ще си изберете в живота, стига 
тя да е почтена. Бъдете автомобилен механик, зидар, водо-
проводчик, електротехник, лекар, адвокат, търговец, но не и 
крадец. Каквито и да сте, възползвайте се от възможностите за 
обучение и ги реализирайте възможно най- добре. Обществото 
ще ви възнагради според вашата ценност, когато забележи тази 
ценност. Днес е големият ден на подготовка за всеки от вас. Ако 
той изисква жертва, жертвайте. Тази жертва ще се превърне във 
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вашата най- добра инвестиция, защото ще жънете от нея през 
всичките дни на живота си 12.

Увещавам всяка от вас, млади жени, да получите цялото въз-
можно образование. Ще имате нужда от него в света, в който 
ще възлезете. Животът става толкова конкурентен. … Светът се 
променя и е изключително важно да се екипираме, за да можем 
да вървим с тази промяна. Но всичко това има добра страна. 
Никое поколение в цялата история не е предлагало на жените 
толкова много възможности. Вашата първа цел следва да бъде 
щастлив брак, запечатване в Господния храм, след това отглеж-
дането на добро потомство. Образованието може по- добре да 
ви подготви в реализирането на тези идеали 13.

За жените има големи отговорности както в Църквата, така 
и в обществото, които са съвместими и в цялостна хармония с 
брака, майчинството и отглеждането на добри и способни деца 14.

Цялата гама на дейностите на човека е вече разкрита пред 
жените. Няма нещо, което да не можете да направите, ако наис-
тина решите да го направите. Можете да включите във вашата 
мечта на жената, която желаете да бъдете, представа за жена, 
която служи на обществото и дава значителен принос в света, 
от който е част 15.

Благодарен съм, че жените днес имат същата възможност (ка-
то мъжете) да се учат в науката, различните професии и всички 
аспекти на човешкото знание. Вие точно колкото мъжете имате 
Духа на Христос, който дава светлина на всички мъже и жени, 
които идват на света. (Вж. У. и З. 84:46.) Поставете си за прио-
ритет брака и семейството, но също така се включете в образо-
вателни програми, които ще ви отведат до удовлетворяваща и 
продуктивна работа, в случай, че не се омъжите, или до чувство 
на сигурност и самореализация, в случай, че се омъжите 16.

На вас, (млади мъже), ви предстоят големи трудности. Ще 
преминете в свят на ожесточена надпревара. Нуждаете се от 
всичкото образование, с което можете да се сдобиете. Господ 
ни е учил колко е важно образованието. То ще ви подготви за 
по- големи възможности. Ще ви даде средствата да се занима-
вате с нещо значимо в този велик свят на възможности, който 



Г л а В а  1 7

254

се разкрива пред вас. Ако можете да продължите образовани-
ето си и това е желанието ви, тогава го направете. Ако нямате 
желание да продължавате да учите за висше образование, то 
тогава посещавайте някое място за професионална или бизнес 
подготовка, където да подобрите уменията си и увеличите спо-
собностите си 17.

Надявам се вие, (млади хора), да гледате на образователните 
възможности като на голяма благословия. Знам, че е това е тру-
доемка задача. Знам, че е трудно. Знам, че понякога се обезсър-
чавате. Знам, че понякога се чудите защо сте се захванали с това. 
Но продължавайте напред, пробивайте си път и продължавайте 
образованието си. До края на живота си няма да съжалявате за 
това, а ще го считате за голяма благословия 18.

4
Обучението на духа е поне толкова 
важно, колкото обучението на ума.

Удивен съм от голямото знание, което се е развило в нашето 
съвремие. Никога преди в света не е имало толкова образовани 
хора. Какво могъщо нещо е това – интензивното образоване 
на голяма част от младежите по света, които ден след ден се 
събират пред учители, за да усвояват знания от всички векове 
на човечеството.

Обхвата на това знание е удивително. То включва звездите на 
вселената, геологията на земята, историята на народите, култура-
та и езика на хората, дейността на правителствата, законите на 
търговията, поведението на атома, функционирането на тялото 
и чудесата на ума.

С толкова много налично знание, човек би помислил, че све-
тът почти е стигнал състояние на съвършенство. Но въпреки 
това, постоянно ни се напомня за другата страна на монетата 
– за болестите на обществото, раздорите и проблемите, които 
водят до окаяност в живота на милиони.

Всеки ден все повече става ясен фактът, че животът е по-
вече от наука и математика, повече от история и литература. 
Има нужда от друг вид образование, без което светските науки 
могат да отведат единствено до унищожение. Имам предвид 
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образованието на сърцето, на съвестта, на характера, на духа 
– тези неопределими аспекти на нашата личност, които опре-
делят наистина какво представляваме и какво да правим във 
взаимоотношенията помежду си.

… Докато служих в Англия като мисионер, посетих центра-
лата на Лондонската младежка организация. Предполагам, че 
тази стара сграда вече отдавна е съборена, но никога няма да 
забравя думите, които посрещаха посетителите, когато влизаха 
във фоайето. Те са казани от Соломон: „И при всичко, което си 
придобил, прибавяй разум“. (Притчи 4:7.)

Разум, за да разберем какво? Да разберем себе си, целите на 
живота, на нашата връзка с Бог, нашият Небесен Отец, на вели-
ките богопостановени принципи, които в продължение на веко-
ве са осигурявали основа за истинското развитие на човека! …

Докато работим върху нашето светско образование, нека 
също каним в живота си влиянието на Духа. Ако правим това, 
Бог ще ни благославя с мир и благословии, които само Той 
може да даде 19.

„редом с цялото си образование, ние следва 
да търсим знание от учителя“.



Г л а В а  1 7

256

Исус казва: „Научете (се) от Мене; … Защото Моето иго е 
благо, и Моето бреме е леко“. (Maт. 11:29–30.)

Нека следваме тази повеля на Сина Божий. С цялото си зна-
ние, нека се учим и от Него. Редом с цялото си образование, 
ние следва да търсим знание от Учителя. Това знание по един 
удивителен начин ще допълва светското ни обучение и ще ни 
даде характер и пълноценност на живота, които не се получават 
по никакъв друг начин 20.

Призовавам ви никога да не забравяте, че обучението на духа 
е поне толкова важно, колкото обучението на ума 21.

Нашата прекрасна образователна програма на Църквата се 
развива. Обучението чрез програмите на Семинара и Института 
непрекъснато се разширява. … Вие, участвалите в тази програма, 
знаете колко е ценна тя. Увещаваме всички, които имат достъп 
до нея, да се възползват. Без колебание ви обещаваме, че ваше-
то знание за Евангелието ще се увеличава, вярата ви ще бъде 
укрепвана и ще развивате прекрасни приятелства 22.

Нека вземем върху си името Господно и след това с вяра 
продължим напред, като споделяме това, което ще повлияе на 
живота на хората и ще дава мир и радост на света. Светът има 
нужда от поколение образовани и влиятелни мъже и жени, които 
да се изправят и искрено и без объркване да заявяват, че Бог е 
жив и че Исус е Христос 23.

5
Независимо колко остаряваме, ние можем да 
придобиваме знание, да събираме мъдрост 

и да продължаваме да израстваме.

Какво удивително нещо е образованието, процесът, чрез кой-
то събраното през вековете знание е било обобщено и фил-
трирано, за да можем за кратък период да научим това, което 
първоначално е било научавано само чрез продължителни про-
учвания, проби и грешки.

Образованието е един велик процес на обръщане, чрез който 
знанието става полезна и продуктивна дейност. Нужно е този 
процес никога да не спира. Независимо колко остаряваме, ние 
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можем да придобиваме знание. Можем да събираме мъдрост и 
да извличаме полза от това. Можем да бъдем развличани чрез 
чудото на четенето и като черпим от изкуството и така да доба-
вяме към благословията на живота и удовлетворението от него. 
Колкото повече остарявам, толкова повече се наслаждавам на 
словата на мъдри писатели, както древни, така и съвременни, 
като приемам от това, което са написали 24.

Никой от нас … не знае достатъчно. Процесът на придоби-
ване на знание е един безкраен процес. Ние трябва да четем, 
трябва да наблюдаваме, трябва да усвояваме, трябва да размиш-
ляваме над онова, на което излагаме умовете си. … Вярвам в 
усъвършенстването. Вярвам в израстването. …

Продължавайте да израствате, братя и сестри, независимо 
дали сте на тридесет или на седемдесет. Вашето усилие в тази 
насока ще кара годините да минават по- бързо, отколкото бихте 
искали, но те ще бъдат изпълнени с едно сладко и прекрасно 
увлечение, което ще добави удовлетворение към живота ви и 
сила към преподаването ви 25.

Непосредствено на изток от (Университета Бригъм Йънг в 
Прово, Юта) е разположена една планина. Сигурен съм, че (мно-
зина) са поглеждали тази планина и са си мислели: „Ако се изкача 
на нея, ще е интересно да видя долината от другата страна“. Но 
онези от вас, които са се качвали на нея, знаят, че тази долина 
е една малка и плитка котловина, а отвъд нея има много други 
по- високи върхове за изкачване.

Надявам се така да бъде и с вас. … Ще осъзнаете, че макар 
вашият образователен опит (може) да е голям, пред вас има още 
по- големи възможности и трудности. Добавяйте към вашето 
хранилище с информация, увеличавайте знанието си, продъл-
жавайте великия процес на своето обучение 26.

Предложения за изучаване и преподаване

Въпроси
• Защо е важно да „придобиваме все повече светлина“ чрез 

образование? (Вж. раздел 1.) Как учението ни помага да се 
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развиваме като личност? Как образованието ни „помага в осве-
тяването на един тъмен свят“?

• Прегледайте разказа на президент Хинкли за начина, по който 
неговите родители са създали атмосфера на учение в своя дом 
(вж. раздел 2). Как можем да помагаме на децата да развиват 
обич към учението? Как можем да помагаме на децата да 
търсят знание от източници, които просвещават и мотивират 
към добро?

• Как образованието „отключва вратата на възможностите“ за 
младите хора? (Вж. раздел 3.) Как младите младите хора могат 
да поемат инициатива със своите възможности за образование?

• Как бихте обяснили значението на израза „обучението на 
духа“? (Вж. раздел 4.) Как можем да образоваме сърцето, ха-
рактера и духа си? В живота ви, как духовното обучение и 
светското образование са се допълвали?

• Защо следва да продължаваме да се учим през целия си живот? 
(Вж. раздел 5.) Как можем да поддържаме продължаваща цял 
живот любов към учението? Какво особено ценно за вас нещо 
сте научили в последно време?

Свързани с темата стихове:
Притчи 1:5; 2 Петър 1:1–8; 2 Нефи 9:28–29; 28:29–30; У. и З. 

6:7; 90:15; 131:6; 136:32–33

Помощ в преподаването
Един от начините да насърчите обсъждането на ученията на 

президент Хинкли е да поканите участниците да споделят какво 
са научили от своето лично изучаване на главата (вж. с. vi–vii в 
тази книга за допълнителни идеи).
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Президент Хинкли съветва: „нека добродетелта бъде 
крайъгълен камък, върху който изграждате живота си“.
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Добродетелта – крайъгълен 
камък, върху който 

изграждаме живота си

„Вие, всеки от вас, сте чеда на Бог, Небесния 
Отец. Създадени сте по Негово подобие в образа 
на вашия Творец. Вашето тяло е свещено. То е 

храм на вашия дух. Не го осквернявайте чрез грях“.

Из живота на Гордън Б. Хинкли

Говорейки на студенти от Университета Бригъм Йънг през 
2007 г., президент Гордън Б. Хинкли казва:

„Преди няколко дни наблюдавах много интересно нещо. В 
Солт Лейк Сити, рано сутринта в събота, сградата на Кий банк 
бе съборена със серия от добре нагласени детонации. Всичко 
се случи за три- четири секунди, след което един огромен облак 
прах се понесе на северозапад. Този процес се нарича имплозия, 
противоположен на експлозията.

Сградата бе построена преди почти 30 години. Предполагам, 
че строителството е отнело поне една година, може би две. И 
сега изчезна само за няколко секунди.

Това, приятели мои, описва живота на толкова много хора. 
Ние градим живота си така внимателно в продължение на годи-
ни. След това се оказваме в малко по- различни обстоятелства. 
Допускат се грешки. Целомъдрието се изоставя. Случва се им-
плозия и всичко, което остава, е облак прах.

Беше ми напомнено за това, когато си спомних как млад мъж 
и млада жена дойдоха в кабинета ми. Той бе хубаво момче, а тя 
красиво момиче. Бяха студенти. Бъдещето им изглеждало ведро 
и красиво. Но се поддали на изкушението. …
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Очите им бяха изпълнени със сълзи, докато говореха с мен. 
Но нямаше начин да избягат от реалността, в която бяха попад-
нали. В живота им бе настъпила имплозия и кулата на техните 
мечти се бе срутила.

Не позволявайте това да се случи и на вас. Не пропилявайте 
своя потенциал, като изоставите своята отдаденост към нрав-
ствеността. Вие, всеки от вас, сте чеда на Бог, Небесния Отец. 
Създадени сте по негово подобие в образа на вашия Творец. 
Вашето тяло е свещено. То е храм на вашия дух. Не го осквер-
нявайте чрез грях.

Сега, като се върна към примера със съборената сграда, ви 
напомням, че на нейно място ще бъде изградена нова и пре-
красна сграда. По подобен начин, прегрешилите могат да се 
обърнат към техния Изкупител, нашия Спасител Исус Христос, 
и чрез силата на Неговото Единение, да бъдат пречистени и 
обновени“ 1.

Учения на Гордън Б. Хинкли
1

Добродетелният живот дава удивителни 
и прекрасни благословии.

На света няма по- величествено нещо от добродетелта. Тя 
сияе без да губи блясъка си. Прекрасна и красива е. Не може 
да ѝ се сложи цена. Не може да бъде купена или продадена. Тя 
е плод на самоконтрола.

… Господ ни е дал прекрасна заповед. Той е казал: „Нека 
добродетелта непрестанно да украсява мислите ви“ (У. и З. 
121:45). Тази заповед следва да се съблюдава със старание и 
дисциплина. И към нея ни се дава обещание с удивителни и 
прекрасни благословии. Той казва следното на членовете, които 
живеят добродетелно:

„Тогава ще нараства увереността ви, когато сте в присъстви-
ето Божие. …

Светият Дух ще стане ваш постоянен сподвижник и ваш скип-
тър – неизменен скиптър на праведност и истина; и вашето 
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господство ще бъде едно вечно господство, и без принудителни 
средства то ще се влива във вас во веки веков“ (У. и З. 121:45–46).

Може ли да съществува по- голямо или по- красиво обещание 
от това? 2

Можем ли да надценим добродетелта? Единствено тя спестя-
ва съжалението. Покоят на съвестта, който произлиза от нея, е 
единственият автентичен мир, който можем да получим.

И освен всичко това имаме неизменното обещание, което Бог 
дава на добродетелните хора. На планината Исус от Назарет 
казва: „Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога“ 
(Мат. 5:8). Това е завет, който се дава от Този, който има силата 
да го изпълни 3.

Следва да осъзнавате, трябва да осъзнавате, че както опитът, 
така и божествената мъдрост налагат добродетелта и моралната 
чистота като пътека, която води към сила на характера, мир в 
сърцето и щастие в живота 4.

Нека добродетелта бъде крайъгълен камък, върху който из-
граждате живота си 5.

2
Когато се издигаме над мръсотията и 

неморалността на света, ние се радваме на 
по- голямо щастие, сигурност и покой на ума.

Когато погледнем света, изглежда, че нравствеността е била 
изоставена. Нарушаването на старите норми е общовъзприето. 
Едно след друго, проучванията показват, че се изоставят изпи-
тани от времето принципи. Самодисциплината е забравена и 
безразборното самоугаждане я е заместило навсякъде.

Мои скъпи приятели, това не значи, че можем да приемаме 
тази масова тенденция в света. Като членове на тази Църква, 
вие сте приели по- висш и взискателен стандарт. Глас от Синай 
е повелил, че не трябва да си угаждате по този начин. Трябва 
да държите желанията си под контрол 6.

Словата на Павел към светиите в Коринт са толкова красно-
речиви за нас днес, колкото са били и за хората, за които ги е 
написал. Той казва:
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„Не знаете ли, че сте храм на Бога и че Божият Дух живее 
във вас?

Ако някой оскверни Божия храм, него Бог ще развали; за-
щото Божият храм е свят, а този храм сте вие“ (1 Коринтяните 
3:16–17)7.

Пак Павел съветва Тимотей: „Пази себе си чист“ (1 Тим. 5:22).

Това са прости думи. Но са толкова важни. Павел всъщност 
казва: стой далеч от нещата, които ще те омърсяват и унищо-
жават духовно. Не гледайте телевизионни предавания, които 
провокират нечисти мисли и нечист език. Не гледайте филми, 
които провокират покварени мисли. Те няма да ви помагат. Са-
мо ще ви нараняват. Не четете книги и списания, които излагат 
долнопробни и мръсни материали. Пазете себе си чисти 8.

Бракът е постановен от Бог завет между мъж и жена. Той е 
институцията, в която е постановено децата да идват на света. 
Сексуалните взаимоотношения при всякакви други обстоятел-
ства са грях и напълно противоречат на ученията на Евангелието 
на Исус Христос 9.

Ние вярваме в целомъдрието преди брака и в пълната вярност 
след като той е сключен. Това обобщава нещата. Това е пътят 

Целомъдрието „е пътят към щастие в живота“.
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към щастие в живота. Така се постига удовлетворение. Така в 
сърцето и дома настъпва мир 10.

Никое семейство не може да има мир, никой живот не може 
да избегне бурите на противопоставянето, освен ако това семей-
ство и дом не се изградят върху основи от моралност, вярност и 
взаимно уважение. Не може да има мир, където няма доверие; не 
може да има свобода, където няма лоялност. Топлата светлина на 
любовта не може да изгрее от блатото на безнравствеността 11.

Вярвам, че всяко дете трябва да има благословията да бъде 
родено в дом, където то е прието, обгрижвано и благославяно 
с родители, баща и майка, които живеят във вярност един към 
друг и техните деца. … Стойте непоклатими срещу хитрините 
на света. Създателите на развлеченията ни, авторите на голяма 
част от литературата ни, искат да разсъждавате по друг начин. 
Натрупаната през вековете мъдрост с яснота и сигурност про-
гласява, че хората, които съблюдават проверените от времето 
стандарти за добродетел преди брака и пълна вярност в него, 
ще се радват на повече щастие, повече сигурност, повече покой 
на ума и по- дълбока обич 12.

Живеем в свят на мръсотия, неморалност и всякакви пробле-
ми. Издигнете се над тях, оставете света зад вас и живейте така, 
както Господ желае да живеете 13.

3
Порнографията е пристрастяваща и 

разрушителна, но ние можем да я победим.

Ще ви говоря с голяма неохота по тема, на която съм се спирал 
и преди. Правя го в духа на словата на Алма, който казва: „Това 
е хвалбата ми, по възможност да бъда оръдие в ръцете Божии, 
за да доведа някои души до покаяние“ (Алма 29:9).

… Говоря за порнографията във всичките ѝ прояви. … (Това 
е) дяволски грях. Той е в пълно несъответствие с духа на Еван-
гелието, с личното свидетелство за Божиите неща. …

… Всички, които имат участие в това, се превръщат в жертви. 
Деца биват експлоатирани и животът им е сериозно увреждан. 
Умовете на младежите стават извратени от фалшиви представи. 
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Продължителното излагане води до пристрастяване, на което 
е почти невъзможно да се сложи край. … Толкова много мъже 
откриват, че не могат да оставят тези материали. Тяхната енергия 
и интереси се поглъщат от безполезното търсене на тази груба 
и отвратителна консумация.

Дава се извинението, че е трудно да се избегне, че е на раз-
стояние едно кликване и че няма спасение.

Предположете, че бушува буря, фучат ветрове и около вас 
има снежна виелица. Откривате, че не можете да ги спрете. Но 
можете да се облечете както трябва и да потърсите подслон и 
тогава бурята няма да има сила над вас.

По същия начин, въпреки че Интернет е наситен с отврати-
телен материал, не е необходимо да го гледате. Можете да се 
оттеглите в подслона на Евангелието и ученията му за чистота 
и добродетел и непорочен живот.

Зная, че говоря директно и ясно. Правя това, защото зная, че 
Интернет направи порнографията много по- широко достъпна, 
в допълнение към онова, което е на разположение върху DVD 
дискове и видеокасети, по телевизията и в павилионите за спи-
сания. Тя води до фантазии, които унищожават самоуважението. 
Тя води до неморални връзки, често до болести и до насилствена 
престъпна дейност 14.

Живеете в един свят с ужасни изкушения. Порнографията, 
с нейната долнокачествена нечистотия, залива земята като ог-
ромна и всепоглъщаща вълна. Тя е отрова. Не я гледайте и не 
я четете. Тя ще ви унищожи, ако правите това. Ще ви отнеме 
самоуважението. Ще ви лиши от усещането за красивите неща 
на живота. Тя ще ви надвие и завлече в едно блато от лоши 
мисли и пагубни действия. Стойте далеч от нея. Избягвайте я 
като заразна болест, защото тя е също така смъртоносна. Бъдете 
добродетелни в мисъл и действие 15.

Този свят е потопен в мръсотия, похот и порнография. Ние, 
като светии от последните дни, трябва да се издигнем над те-
зи неща и да им противостоим. Не можете да си позволите да 
ползвате порнография. Просто не можете да си позволите това. 
Трябва да я държите далеч от сърцето си. Като тютюна, тя е 



Г л а В а  1 8

267

пристрастяваща и ще унищожи хората, които се занимават с 
нея. „Нека добродетелта непрестанно да украсява мислите ви“ 
(У. и З. 121:45)16.

4
С дисциплина и усилия, ние можем да 

контролираме своите мисли и действия.

Поддържайте ума си чист и така ще имате по- голям контрол 
над телата си. В древността е казано: „Каквито са мислите (на 
човека) в душата му – такъв е и той“ (Прит. 23:7). Нечистите 
мисли водят до нечисти действия 17.

Когато сме изкушавани, можем да заместим злите мисли с мис-
ли за (Спасителя) и за Неговите учения. Той казва: „И ако очите 
ви са отправени единствено към Моята слава, целите ви тела 
ще бъдат изпълнени със светлина и няма да има мрак във вас; и 
това тяло, което е изпълнено със светлина, схваща всички неща.

Затова осветете се, тъй че умът ви да се отправи единствено 
към Бог, и ще дойдат дните, когато ще Го видите, защото Той 
ще разбули лицето Си пред вас“ (У. и З. 88:67–68)18.

Исус ни е дал заповед да контролираме както нашите мисли, 
така и нашите действия. Той казва: „Всеки, който гледа жена, 
за да я пожелае, вече е прелюбодействал с нея в сърцето си“ 
(Матей 5:28). …

Контролът над ума трябва да бъде по- силен от физическите 
апетити и желанията на плътта. Когато мислите бъдат сведени 
към пълна хармония с разкритите истини, действията ще бъдат 
каквито трябва да бъдат. … Всеки от нас, с дисциплина и уси-
лие, има способността да контролира своите мисли и действия. 
Това е част от процеса на развиване на духовна, физическа и 
емоционална зрялост. …

Умоляваме хората навсякъде да живеят според ученията на 
нашия Творец и да се издигнат над плътските съблазни. Произли-
защото от тях морално падение често се превръща в трагедия 19.
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5
Въвлечените в неморално поведение могат да получат 

опрощение и да се издигнат на своето минало.

Не искам да засегна никого. По природа съм оптимист. Но 
по въпроси като този (порнографията и неморалността) съм 
реалист. Ако сме се поддали на такова поведение, сега е мо-
ментът да се променим. Нека сега вземем това решение. Нека 
се обърнем и тръгнем по по- добър път 20.

Ако откриете, че се поддавате под натиска на обстоятелства, 
наложете си дисциплина. Спрете, преди да стане твърде късно. 
Ще бъдете вечно благодарни, ако направите това.

Бъдете верни на себе си и най- доброто във вас 21.

Нека … ви уверя, че ако сте направили грешка, ако сте участ-
вали в каквото и да било неморално поведение, не всичко е изгу-
бено. Споменът от тази грешка най- вероятно ще се задържи, но 
за деянието можете да получите опрощение; имате възможност 
да се издигнете над миналото си и да живеете живот, който е 
напълно приемлив от Господ – при условие на покаяние. Той е 
обещал, че ще прости греховете ви и повече няма да ги помни 
(вж. У. и З. 58:42).

… Църковните ръководители (могат да) ви помогнат с тази 
ваша трудност. Можете да оставите зад гърба си всяко зло, в 
което сте участвали. Можете да продължите напред с подновена 
надежда и да получите възможност за много по- добър живот 22.

Предложения за изучаване и преподаване

Въпроси
• Президент Хинкли учи, че няма как „да надценим добродетел-

та“ (раздел 1). Как бихте отговорил на човек, който подценява 
добродетелта?

• Защо целомъдрието „е пътят към щастие в живота“? Защо чрез 
целомъдрието „в сърцето и дома настъпва мир“? (Вж. раздели 
1 и 2.)

• Президент Хинкли казва: „Ние, като светии от последните 
дни, трябва да се издигнем над (порнографията) и да (ѝ) 
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противостоим“ (раздел 3). Какво можем да направим, за да 
се издигнем над нея? Как можем да помагаме на околни-
те да се издигнат над нея? Какво според вас означава да ѝ 
противостоим?

• Докато четете напътствията на президент Хинкли в раздел 4, 
какво можете да научите за контрола над вашите мисли? Кои 
практически действия можем да вършим, за да поддържаме 
добродетелни мисли?

Свързани с темата стихове:
Псалми 24:3–4; Матей 5:27–28; Филипяните 4:6–8; Яков 3:2; У. 

и З. 46:31–33; 59:6; Символът на вярата 1:13

Помощни материали за изучаване
Докато четете, „подчертайте и отбележете думите или фрази-

те, за да ги разграничавате от идеите в отделния (откъс). … В бе-
лите полета записвайте отпратки към стихове, които разясняват 
откъсите, които изучавате“ (Проповядвайте Моето Евангелие, 
2004 г., с. 25).

Бележки
 1. „True to the Faith“ (духовно послание 

в Университета Бригъм Йънг, 18 септ. 
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Първото президентство, 1995 г. Президент Гордън Б. Хинкли 
(в средата), президент томас с. Монсън, първи съветник (вляво) 

и президент джеймз е. Фауст, втори съветник (вдясно).
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Свещеническото ръководство 
в Църквата на Исус Христос

„Господ се грижи за това дело. Това е Неговото 
царство. Ние не сме като овце без пастир. 

Не сме като армия без предводител“.

Из живота на Гордън Б. Хинкли

Президент Гордън Б. Хинкли си спомня: „Първата ми отго-
ворност в Църквата, най- първото ми призование, бе съветник 
на момчето, което председателстваше над нашия кворум на 
дяконите. Нашият добър епископ ме извика и ми каза за това 
призование. Бях изключително впечатлен. Бях разтревожен и 
загрижен. Ако искате вярвайте, но като момче бях доста сра-
межлив и необщителен, и мисля, че онова призование да служа 
като съветник в кворума на дяконите ме тревожеше точно тол-
кова, колкото настоящата ми отговорност, съобразена с моята 
възраст и опит“ 1.

Президент Хинкли изпитва същите чувства през 1961 г., кога-
то е призован да служи като член на Кворума на дванадесетте 
апостоли. На първата си реч на обща конференция, той казва:

„Мисля, че чувствам известна тежест от отговорността да бъда 
свидетел за Господ Исус Христос пред един свят, който няма 
желание да Го приема. „Така удивен съм от неземната любов, с 
която Исус ми дари Своя благослов“. Смирен съм от увереността 
на Господния пророк в мен и от израза на обич от страна на 
тези мои братя. … Моля се за сила, моля се за помощ, моля се 
за вярата и волята да се подчинявам“ 2.

На 1 април 1995 г. президент Хинкли говори на свещени-
ческата сесия на обща конференция, след като членовете на 
Църквата за първи път са го подкрепили като техен пророк и 
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президент. За 14 години преди това, той е служил като съветник 
на трима президенти на Църквата. Многократно е свидетелствал 
за тяхното божествено призование и увещава светиите от по-
следните дни да следват техните напътствия. Вече призован на 
тяхно място, вътрешната необходимост да се осланя на Господ 
не е намаляла от времето, когато е бил призован като дякон 
или апостол. Той дори още по- остро чувства своята нужда от 
Господната подкрепяща сила. Той казва:

„Вашите вдигнати ръце на тържественото събрание тази сут-
рин са израз на вашата готовност и желание да подкрепяте нас, 
вашите братя и служители, с вашето доверие, вяра и молит-
ви. Дълбоко благодарен съм, че изразихте това. Благодаря, на 
всеки един от вас. Уверявам ви, че съгласно начина, по който 
Господ е подредил този процес, ние не се стремим към дадена 
позиция – вие вече знаете това. Както Господ казва на Неговите 
ученици: „Не вие избрахте Мене, но Аз избрах вас и ви опре-
делих“ (Йоан 15:16). Тази позиция не е нещо, към което човек 
се стреми. Само Господ има правото да назначава на нея. Той 
е господар на живота и смъртта. Той има силата да призовава. 
Той има силата да отнема. Той има силата да задържа. Всички 
ние сме в Негови ръце.

Не знам защо в Неговия велик план човек като мен получава 
такава роля. Но тъй като тази мантия ми се предава, сега наново 
посвещавам каквото остава от моя живот, сила и време на Учи-
теля ми в служба на моите братя и сестри. Отново, благодаря 
ви … за направеното през този ден. Най много се моля да бъда 
достоен. Надявам се да не ме забравяте във вашите молитви“ 3.

Учения на Гордън Б. Хинкли
1

Господ призовава всеки президент на Църквата след 
като го изпитва, пречиства и усъвършенства.

Работил съм с президентите на Църквата от президент Хибър 
Дж. Грант до момента. … Познавал съм съветниците на всички 
тези мъже и съм познавал апостолите в Съвета на дванадесетте 
през годините служба на тези президенти. Всички тези мъже са 
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били хора. В тях е имало човешки черти на характера и може 
би някои човешки слабости. Но над и отвъд всичко това в жи-
вота на всеки един от тях съм забелязвал как действа силата на 
Божието вдъхновение. Президентите по един много осезаем 
начин са били и пророци. Отблизо съм ставал свидетел как ду-
хът на откровение действа в тях. Всеки един е ставал президент 
след много години опит като член на Съвета на дванадесетте и 
в други отговорности. Господ е пречиствал и усъвършенствал 
всеки един, позволявал е да опознае обезсърчение и провал, 
позволявал е да преживее болест и в някои случай – тежка скръб. 
Чрез всичко това се е реализирал един мащабен пречистващ 
процес и резултатът на този процес е бил прекрасно проявяван 
в живота им.

Мои скъпи приятели в Евангелието, това е Божието дело. 
Това е Неговата Църква и Църквата на Неговия Възлюбен Син, 
Чието име тя носи. Бог никога няма да позволи начело ѝ да 
застане самозванец. Той ще посочва Своите пророци и ще ги 
вдъхновява и води 4.

Някои хора изразяват загриженост, че президентът на Цър-
квата винаги е доста възрастен мъж, на което аз отговарям: 
„Каква благословия!“ … Няма нужда той да бъде млад. Той 
работи и ще продължи да работи с по- млади мъже, които да 
пътуват по земята в делото на служението. Той е председа-
телстващият висш свещеник, довереник на всички ключове 
на святото свещеничество и гласът на откровение от Бог за 
Неговите люде. …

Според мен има нещо много успокояващо и насърчително в 
знанието, че … имаме президент, който е бил дисциплиниран и 
обучаван, изпитван и тестван, чиято вярност към делото и поч-
теност в каузата са били калени в огъня на службата, чиято вяра 
е узряла и чиято близост с Бог е плод на многогодишни усилия 5.

Изказвам … благодарност за пророка, който ни води в тези 
последни дни. Призовавам към лоялност към този, когото Господ 
е призовал и помазал. Призовавам към постоянство в негова 
подкрепа и следване на неговите учения. Казвал съм преди, … 
че ако имаме пророк, имаме всичко. Ако нямаме пророк, няма-
ме нищо. А ние наистина имаме пророк. Имали сме пророци 
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от основаването на тази Църква. Никога няма да останем без 
пророк, ако живеем достойни да имаме пророк.

Господ се грижи за това дело. Това е Неговото царство. Ние не 
сме като овце без пастир. Не сме като армия без предводител 6.

2
Когато президентът на Църквата почине, 

старшият апостол става следващият президент.

Преходът на властта (към новия президент на Църквата), в 
който съм участвал множество пъти, е красив в своята простота. 
Той показва начина, по който Господ върши нещата. Според 
тази процедура даден мъж бива избран от пророка да стане 
член на Съвета на дванадесетте апостоли. Това не е избор на 
кариера от негова страна. Той се призовава като апостолите в 
древността, на които Господ казва: „Не вие избрахте Мене, но Аз 
избрах вас и ви определих“. (Йоан 15:16.) Годините минават. Той 
е дисциплиниран и обучаван в задълженията на своя сан. Пътува 
по света в изпълнение на своето апостолско призование. Това 
е продължителен процес на подготовка, в който той опознава 
светиите по света и те опознават него. Господ изпитва неговото 
сърце и същност. Според естествения ред на събитията, в този 
съвет се освобождават места и се правят нови назначения. При 
този процес един от мъжете става старши апостол. На него и на 
неговите братя, в момента на тяхното ръкополагане, са дадени 
всички ключове на свещеничеството и те са държани в един 
вид латентно състояние. Но властта за упражняване на тези 
ключове се ограничава до президента на Църквата. Когато той 
почине, властта става активна у старшия апостол, който тогава 
бива посочен, отделен и ръкоположен като пророк и президент 
от своите колеги от Съвета на дванадесетте.

Няма изборен процес. Няма кампания. Просто се реализира 
един тих и естествен процес на Божия план, според който се 
осигурява вдъхновено и изпитано ръководство.

Бил съм свидетел, личен свидетел на този чудотворен про-
цес. Давам ви моето свидетелство, че именно Господ (избира 
пророка)7.
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Със смъртта на президент (Хауърд У.) Хънтър, Първото пре-
зидентство беше разпуснато. Брат Монсън и аз, които служихме 
като негови съветници, заехме местата си в Кворума на дванаде-
сетте, който по този начин стана председателстващият кворум 
на Църквата.

… Всички живи ръкоположени апостоли се събраха в дух на 
пост и молитва в горната стая на храма. Ние изпяхме свят химн 
и се молихме заедно. Взехме от причастието на Господната 
вечеря, като така чрез този свят символичен обряд подновихме 
заветите и връзката с нашия божествен Изкупител.

След това президентството бе наново организирано, според 
добре установения през миналите поколения модел.

Нямаше кампания, нямаше състезание, нямаше амбиции за 
дадена позиция. Всичко се случи по един тих, спокоен, прост 
и свят начин. Проведе се според модела, който сам Господ е 
установил 8.

3
Господ е предоставил принципи и процедури 

за управление на Неговата Църква в случай, че 
президентът не може да служи пълноценно.

Президент Хинкли казва следното през 1992 г., когато слу-
жи като първи съветник в Първото президентство: Начело 
на Църквата е Господ Исус Христос. Това е Неговата Църква. 
Но земният ръководител е нашият пророк. Пророците са мъже, 
на които е дадено божествено призование. Но въпреки божест-
веността на това призование, те са хора. Те са подвластни на 
трудностите на смъртността.

Ние обичаме, уважаваме, почитаме и следваме днешния про-
рок, президент Езра Тафт Бенсън. Той е велик и даровит ръ-
ководител, неговото свидетелство за това дело е звучало по 
цялата земя. В този ден на земята той държи всички ключове на 
свещеничеството. Но е достигнал възраст, на която не може да 
върши много от нещата, които преди е вършил. Това не отнема 
от призованието му като пророк. Само ограничава физическите 
му способности 9.
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Президент Хинкли казва следното през 1994 г., когато 
служи като първи съветник в Първото президентство: Чле-
новете по целия свят съвсем нормално се тревожат за състоя-
нието на президента. Президент Бенсън е на деветдесет и пет 
години. … Той сериозно страда от последиците на напред-
налата възраст и заболявания и не може да изпълнява важни 
задължения на своето свято призование. Това не се случва за 
първи път. Други президенти на Църквата също са били болни 
или неспособни за пълноценна работа през заключителните 
месеци или години на техния живот. Възможно е това отново 
да се случи в бъдеще.

Принципите и процедурите, които Господ е създал за ръко-
водство на Неговата Църква, са приложими при всички таки-
ва обстоятелства. Важно е … да няма съмнения и тревоги по 
отношение на управлението на Църквата и упражняването на 
пророческите дарове, включително правото на вдъхновение и 

Кворумът на дванадесетте апостоли, 1965 г. Седнали, отляво 
надясно: езра тафт Бенсън, Марк е. Питърсън (на подлакътника), 

джoзеф Фийлдинг смит (президент на кворума) и легранд 
ричардс. Застанали отляво надясно: Гордън Б. Хинкли, дилбърт 

л. стейпли, томас с. Монсън, спенсър у. Кимбъл, Харолд Б. 
лий, Марион Г. ромни, ричард л. евънс и Хауърд у. Хънтър.
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откровение в отслужването на делата и програмите на Църква-
та, когато президентът може да е болен или да не е напълно 
дееспособен.

Първото президентство и Съветът на дванадесетте апостоли, 
призовани и ръкоположени да държат свещеническите ключо-
ве, имат властта и отговорността да управляват Църквата, да 
отслужват обредите ѝ, да изясняват ученията ѝ и да поддържат 
нейната дейност. Всеки мъж, който е ръкоположен за апостол 
и подкрепен като член на Съвета на дванадесетте, е подкрепен 
като пророк, гледач и откровител. Като братята преди него, 
президент Бенсън е старшият апостол, когато е призован за 
президент на Църквата. Неговите съветници са призовани от Съ-
вета на дванадесетте. По този начин всички членове на Кворума 
на първото президентство и Съвета на дванадесетте апостоли 
са получили ключовете, правата и властта, принадлежащи на 
святото апостолство.

Цитирам от Учение и завети:

„Трима председателстващи висши свещеници от Мелхиседе-
ковото свещеничество, избрани от тялото, назначени и поста-
вени в тази служба и подкрепени от църквата с доверие, вяра и 
молитва, образуват кворума на Президентството на Църквата“ 
(У. и З. 107:22).

Когато президентът не е напълно дееспособен във всички 
задължения на своята служба, неговите двама съветници заедно 
образуват Кворума на първото президентство. Те поемат рутин-
ните дела на Президентството. При изключителните обстоятел-
ства, когато само един от тях е дееспособен, той е овластен да 
действа чрез властта на Президентството, както е изложено в 
Учение и завети, раздел 102, стихове 10–11. …

… Съветниците в Първото президентство изпълняват редов-
ните задължения на това призование. Но всички основни въпро-
си по църковната политика, процедури, програми или учения 
се обсъждат задълбочено и заедно Първото президентство и 
Дванадесетте с молитва вземат решения. Тези два кворума, Кво-
румът на първото президентство и Кворумът на дванадесетте, 
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се срещат заедно, като всеки от присъстващите разполага с пъл-
ната свобода да се изразява, и обсъждат всеки основен въпрос.

И сега отново цитирам от Господното слово: „И всяко ре-
шение, взето от който и да е от тези кворуми, трябва да бъде 
чрез единодушния глас на същия, сиреч, всеки човек от всеки 
кворум трябва да бъде съгласен с решенията му, с цел да се 
направят техните решения с една и съща сила или валидност 
по отношение един към друг“ (У. и З. 107:27). …

… Нека всички да разберат, че Исус Христос стои начело на 
тази Църква, която носи Неговото свято име. Той се грижи за нея. 
Той я ръководи. Застанал отдясно на Своя Отец, Той направлява 
това дело. Негови са правото, силата и способността по Своя 
начин да призовава мъже в това висше и свято призование и да 
ги освобождава според волята Си, като ги призовава у дома. Той 
е Господар на живота и смъртта. Не се тревожа за обстоятел-
ствата, в които се намираме. Приемам тези обстоятелства като 
израз на Неговата воля. По същия начин приемам отговорността 
заедно с моите братя да правя всичко възможно да придвижваме 
напред това свято дело в дух на посвещение, обич, смирение, 
дълг и преданост 10.

4
Апостолите са специални свидетели за 

името Христово по целия свят.

След като (бъдат) ръкоположени в святото апостолство и … 
са отделени като членове на Съвета на дванадесетте, (от апос-
толите) се очаква да се отдадат основно на това служение. Те 
… поставят на първо място в живота си, над всички други дела, 
отговорността да бъдат специални свидетели за името Христово 
по целия свят. …

Като всички нас, тези мъже са хора. Те имат своите силни 
страни и слабости. Но от момента на призоваването си до 
края на своя живот, те трябва да останат верни и да работят 
основно за напредъка на Божието дело на земята. Те трябва да 
се грижат за благосъстоянието на чедата на нашия Отец, както 
тези в Църквата, така и тези извън нея. Те трябва да правят 
всичко по силите си да утешават скърбящите, да дават сила 
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на слабите, да насърчават колебаещите се, да бъдат приятели 
със самотните, да се грижат за бедстващите, да благославят 
болните, да дават свидетелство – не от вярване, а от сигурно 
познание на Сина Божий, техния Приятел и Учител, Чийто 
служители те са. …

… Давам свидетелство за тяхното братско отношение, тяхната 
отдаденост, тяхната вяра, тяхното трудолюбие и изключителна 
служба за напредъка на царството Божие 11.

5
Първото президентство и Дванадесетте 

търсят откровение и постигат пълно 
единодушие преди да вземат решения.

Никое решение не произтича от обсъжданията на Първото 
президентство и Дванадесетте, без пълното единодушие на 
всеки от тях. В началото, при обсъждането на нещата, може да 
има различни мнения. Това може да се очаква. Тези мъже идват 
от различни среди. Те са хора, които сами могат да мислят. Но 
преди вземането на окончателно решение, идва единодушие 
на ума и гласа.

Точно това трябва да се очаква, за да може да се следва даде-
ното ни Господно слово (вж. У. и З. 107:27, 30–31). …

… (Докато) служих като член на Съвета на дванадесетте и 
(когато) служих в Първото президентство, никога не се взимаше 
основно решение без да се спази това правило. Чрез този процес 
на изразяване на мнение се стига до пресяване и подбиране на 
идеи и схващания. Но никога не съм виждал сериозно разно-
гласие или враждебност между моите братя. Вместо това съм 
виждал едно красиво и забележително нещо – сплотяването, 
под напътстващото влияние на Светия Дух и под влиянието на 
духа на откровението, на различни гледни точки, докато не се 
постигне цялостна хармония и пълно съгласие. …

Не знам да съществува друго ръководно тяло, за което да 
може да се каже това 12.
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6
Президентът на кол се призовава чрез вдъхновение, за 
да служи като ръководител на епископите и членовете.

Президентът на кол е призованият чрез откровение служител, 
който свързва епископите на райони и висшите ръководите-
ли на Църквата. Това е една много важна отговорност. Той е 
обучаван от висшите ръководители и от своя страна обучава 
епископите. …

Президентът на кол подпомага епископите. Всеки епископ 
знае, че когато трябва да се справи с труден проблем, има ня-
кой, при когото да отиде, да сподели товара си и да получи 
напътствие.

Той е втори свидетел за определяне на достойнството на 
посещаващите храма. … По същия начин президентът става 
втори свидетел в определяне на достойнството на тези, които 
ще представляват Църквата чрез отслужване на мисия. Той също 
интервюира кандидата и само когато е уверен в неговото или 
нейното достойнство, той потвърждава препоръката. Също 
така му е дадена властта да отделя призованите на мисия и да 
ги освобождава, когато приключат със своята служба.

Най- важното, той е основният дисциплиниращ служител в 
кола. … Има много тежката отговорност да се грижи в кола да се 
преподава чисто и неопетнено учение. Негово е задължението 
да се погрижи да не се преподават лъжливи учения, нито да се 
вършат неправилни неща. Ако носител на Мелхиседековото 
свещеничество, или който и да било друг член, тръгне по лош 
път, при определени обстоятелства, той трябва да говори с 
този член и ако той или тя упорства в своите дела, тогава пре-
зидентът е длъжен да вземе мерки. Той ще призове виновника 
пред дисциплинарен съвет, на който може да се вземе решение 
за изпитателен срок, лишаване от пълноправно членство или 
отлъчване от Църквата.

Това е една доста тежка и неприятна задача, но президентът 
трябва да я изпълни без страх и пристрастие. Всичко това трябва 
да се направи според напътствията на Духа и даденото в раздел 
102 на Учение и завети.
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След това той трябва да положи всяко усилие да възвърне 
към достойнство подложения на дисциплинарна мярка член.

Всичко това и още много се включва в неговите отговорности. 
От това следва, че неговият собствен живот трябва да бъде за 
пример пред хората. …

… Тъй като имаме такова доверие в (президентите на кол), 
ние увещаваме членовете по места да не искат среща с висши-
те ръководители с цел напътствие или благословия. Техните 
президенти на кол са призовани според същото вдъхновение, 
с което са призовани висшите ръководители 13.

7
Епископите са пастирите на стадото.

(Църквата) може да се разраства по членство и това със 
сигурност ще стане. Това Евангелие трябва да бъде отнесено 
на всеки народ, племе, език и люде. В близкото бъдеще нико-
га не трябва да виждаме застой, неспособност да достигаме 
хората, а следва да продължаваме напред, да градим, да раз-
ширяваме Сион по света. Но редом с всичко това трябва да 
продължаваме да поддържаме близка свещеническа връзка с 
всеки член чрез мъдър и грижовен епископ или президент на 
клон. Това са пастирите на стадото, които имат отговорността 
да се грижат за относително малък брой хора, така че никой 
да не бъде забравен, пропуснат или пренебрегнат. Исус е бил 
истинският пастир, помагал е на нуждаещите се, един по един, 
като лично ги е благославял 14.

Епископите на Църквата … са в най- реален смисъл пастири-
те на Израил. Всеки (в Църквата) отговаря пред епископ или 
президент на клон. Носеното от тях бреме е огромно и аз каня 
всеки член на Църквата да прави всичко по силите си, за да 
облекчава товара, под който работят нашите епископи и пре-
зиденти на клонове.

Трябва да се молим за тях. Те се нуждаят от помощта ни, 
докато носят тежкото си бреме. Можем да ги подкрепяме пове-
че и да разчитаме по- малко на тях. Можем да им помагаме по 
всички възможни начини. Можем да им благодарим за всичко, 
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което вършат за нас. С товара, който слагаме върху тях, ние ги 
уморяваме за кратко време.

… Всеки (епископ) е бил призован чрез духа на пророчество 
и откровение и отделен и ръкоположен чрез полагане на ръце. 
Всеки от тях държи ключовете на президентство над своя район. 
Всеки е висш свещеник, председателстващият висш свещеник 
над своя район. Всеки от тях носи огромните отговорности на 
настойничеството си. Всеки е като баща на своите хора.

Никой от тях не получава пари за служението си. Никой 
епископ на район не е платен от Църквата за работата си като 
епископ.

Днешните изисквания към епископа са същите като в дните 
на Павел, който ги описва за Тимотей (вж. 1 Тимотей 3:2–6). …

В посланието си до Тит Павел добавя, че „епископът трябва 
да бъде непорочен като Божий настойник, …

който да държи вярното слово, според както е било научено, 
за да може и да увещава със здравото учение и да опровергава 
онези, които противоречат (Тит 1:7, 9).

Тези думи точно описват един днешен епископ на Църквата 
на Исус Христос на светиите от последните дни 15.

Увещавам вас, членовете на Църквата, където и да живеете, 
първо да се опитате да решите самостоятелно проблемите си. 
Обмисляйте ги, изучавайте представените ви алтернативи, мо-
лете се за тях и търсете напътствие от Господ. Ако не можете 
самостоятелно да ги решите, говорете с вашия епископ или 
президент на клон. Той е Божий служител, призован чрез властта 
на святото свещеничество да бъде пастир на стадото 16.

Предложения за изучаване и преподаване

Въпроси
• Защо се нуждаем от живи пророци? Какво ви впечатлява в 

„пречистващия процес“ на Господ при подготовката и при-
зоваването на президента на Църквата? (Вж. раздел 1.)

• Какви са вашите впечатления, докато четете описанието на 
президент Хинкли на начина, по който се избира новият 
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президент на Църквата? (Вж. раздел 2.) Защо е важно да зна-
ете, че президентът се избира съгласно „Божия план, според 
който се осигурява вдъхновено и изпитано ръководство“?

• Какви принципи и процедури е установил Господ за ръко-
водство на Църквата в случай, че президентът не е способен 
пълноценно да изпълнява всички свои задължения? (Вж. 
раздел 3.)

• Как апостолите от последните дни проявяват загриженост за 
всички Божии чеда, „както тези в Църквата, така и тези извън 
нея“? (Вж. раздел 4.) Как скорошни обръщения на обща конфе-
ренция отразяват тази загриженост? Как сте били благословени 
от ученията на живи пророци и апостоли?

• Изучете ученията на президент Хинкли за начина, по който 
Първото президентство и Кворума на дванадесетте взимат 
решения (вж. раздел 5). Какво можем да научим от начина, 
по който те вземат решения? Как можем да прилагаме тези 
принципи в нашите семейства и в Църквата?

• Какво научавате за призованията на президента на кол и епис-
копа, докато преглеждате раздели 6 и 7? Как можем по- добре 
да подкрепяме нашите църковни ръководители?

Свързани с темата стихове:
Ефесяните 2:19–20; 4:11–14; У. и З. 1:38; 21:1–6; Авраам 3:22–23; 

Символът на вярата 1:5–6

Помощ в преподаването
„Свидетелствайте всеки път, когато Духът ви подтикне да го 

направите, а не само в края на всеки урок. Давайте възможност 
на тези, на които преподавате, да дават своите свидетелства“ 
(Преподаването – няма по- велико призование, 1999 г., с. 45).

Бележки
 1. „In … Counsellors There Is Safety“, 

Ensign, ноем. 1990 г., с. 49.
 2. В Conference Report, окт. 1961 г., с. 

115–116; цитира „Така удивен съм“ 
Химни, № 118.

 3. „This Work Is Concerned with People“, 
Ensign, май 1995 г., с. 51.

 4. „Strengthening Each Other“, Ensign, 
фев. 1985 г., с. 5.

 5. „He Slumbers Not, nor Sleeps“, Ensign, 
май 1983 г., с. 6–7.

 6. „Believe His Prophets“, Ensign, май 
1992 г., с. 53.

 7. Хинкли, „Come and Partake“, Ensign, 
май 1986 г., с. 46–47.

 8. „This Is the Work of the Master“, 
Ensign, май 1995 г., с. 69.
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 9. „The Church Is on Course“, Ensign, 
ноем. 1992 г., с. 53–54.

 10. „God Is at the Helm“, Ensign, май 1994 
г., с. 54, 59.

 11. „Special Witnesses for Christ“, Ensign, 
май 1984 г., с. 49–51.

 12. „God Is at the Helm“, с. 54, 59.

 13. „The Stake President“, Ensign, май 
2000 г., с. 50–51.

 14. „This Work Is Concerned with People“, 
с. 52–53.

 15. „Пастирите на Израил“, Лиахона, 
ноем. 2003 г., с. 60.

 16. „Live the Gospel“, Ensign, ноем. 1984 
г., с. 86.
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Приятелство с хора, които 
не са от нашата вяра

„Нека да помагаме на добродетелни 
мъже и жени, независимо от техните 

религиозни убеждения и местоживеене“.

Из живота на Гордън Б. Хинкли

Говорейки на конференция на религиозни ръководители през 
ноември 1994 г., президент Гордън Б. Хинкли казва:

„Ние имаме различни доктринални убеждения. Докато осъз-
наваме своите доктринални различия, смятам, че сме на едно 
мнение в своето разбиране за злините и проблемите на света 
и обществото, в които живеем, както и за нашата важна от-
говорност и възможност да бъдем единни в защита на тези 
ценности в обществения и личния живот, които затвърждават 
добродетелността и моралността, уважението към всички мъже 
и жени като към Божии чеда, необходимостта от учтивост и 
добронамереност в нашите взаимоотношения и запазване на 
семейството като божествено постановената основна единица 
на обществото.

… Всички ние носим в сърцата си желание да помагаме на 
бедните, да повдигаме страдащите, да даваме утеха, надежда и 
помощ на всички, които изпитват трудности и болка по каквито 
и да било причини.

Осъзнаваме нуждата да лекуваме раните на обществото и 
да заменяме песимизма на нашето време с оптимизъм и вяра. 
Трябва ясно да осъзнаваме, че няма нужда да си отправяме об-
винения и критики. Трябва да използваме влиянието си, за да 
успокояваме гневните и обвиняващи гласове.
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Президент Хинкли ни насърчава да се присъединяваме към хора 
с различна от нашата вяра в „добри обществени каузи“.
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… Силата ни се съдържа в нашата свобода да избираме. Съ-
държа се сила дори в самото наше разнообразие. Но още по- 
голяма сила се съдържа в дадената ни от Бог задача да работим 
за издигането и благословията на всички Негови синове и дъще-
ри, независимо от техния етнически или национален произход 
или други различия. …

Нека Господ ни благославя да полагаме единно усилие да 
премахваме от сърцата си и да изчистваме от обществата си 
всички елементи на омраза, религиозното тесногръдие, расизъм 
и всякакви разединяващи думи и дела. Злонамерената забележка, 
расистката обида, показващите омраза епитети, зловредната 
клюка и обидните слухове не трябва да имат място сред нас.

Нека Бог благославя всички ни с мира, който произлиза от 
Него. Нека ни благославя с благодарни сърца и с волята да об-
щуваме с уважение един към друг, като обединяваме усилията 
си за благославянето на общностите, в които живеем“ 1.

Година след това послание, президент Хинкли се обръща към 
група държавни служители. Това е малка група – само около 
30 души – но хората в нея имат широко влияние: президенти, 
главни редактори, продуценти и репортери от основните но-
винарски канали в САЩ. В „един сърдечен и опъстрен с хумор 
разговор“, той прави „преглед на международния характер на 
Църквата, коментира нейните мисионерски, хуманитарни и об-
разователни дейности, след което отговаря на въпроси. … Той 
отговаря на всеки въпрос прямо и без колебание или каквото и 
да било стеснение“. Присъстващите са изненадани от неговата 
откритост, на което той отговаря, че единственото нещо, което 
няма да обсъжда, е подробностите на светите храмови обреди. 
„За всичко друго съвсем свободно можете да питате“ – казва той.

На един етап на сесията с отговори, Майк Уолъс, старши жур-
налист на телевизионното предаване 60 Minutes, казва, че иска 
да направи специален репортаж за президент Хинкли. Президент 
Хинкли прави пауза, след това отговаря: „Благодаря. Приемам 
предложението“ 2.

Президент Хинкли по- късно признава, че е леко разтревожен 
от бъдещото интервю с Майк Уолъс, който има репутацията на 
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безкомпромисен репортер. Той обяснява защо се съгласява на 
интервюто, въпреки тази тревога:

„Почувствах, че то ще даде възможност да се представят някои 
положителни аспекти на нашата култура и послание към мили-
они хора. Реших, че е по- добре да се изложа на бурния вятър 
на възможностите, отколкото да се свия и да не направя нищо“ 3.

Интервюто обхваща множество теми и включва следния 
разговор:

Г- н Уолъс: Как се отнасяте към немормоните?

Президент Хинкли: С обич и уважение. Имам много при-
ятели, които не са мормони. Уважавам ги. Изпитвам дълбоко 
уважение към тях.

Г- н Уолъс: Въпреки че все още не са видели светлината?

Президент Хинкли: Да. На всички, които не са от тази Цър-
квата, казвам: ние виждаме вашите добродетели и цялата ви 
добрина. Донесете ги със себе си и нека видим дали можем да 
добавим нещо към тях 4.

Когато интервюто приключва, президент Хинкли и Майк Уо-
лъс вече са приятели. Г- н Уолъс определя президент Хинкли 
като „топъл, интелигентен, благоприличен и оптимистичен ръ-
ководител“, който „напълно заслужава почти повсеместното 
възхищение, което получава“ 5.

Учения на Гордън Б. Хинкли
1

Когато не забравяме, че всички хора са Божии 
чеда, ние в повечето случаи ще подаваме ръка, за 
да издигаме хората около нас и да им помагаме.

Никога не трябва да забравяме, че живеем в свят на голямо 
разнообразие. Хората по земята всички са чеда на нашия Отец 
и имат множество различни религиозни убеждения. Трябва 
да култивираме толерантност, благодарност и уважение едни 
към други 6.

Няма нужда от какъвто и да било конфликт между каквито и 
да било групи. Нека в домовете на хората бъде учено, че всички 
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ние сме чеда на Бог, нашия Вечен Отец, и че точно както е на-
лице това бащинство, може и трябва да има братство 7.

Ако никога не забравяме тези божествени реалности – ба-
щинството на Бог и братството между хората – ще бъдем малко 
по- толерантни, малко по- добри и ще помагаме малко повече, за 
да издигаме и подкрепяме хората около нас. Ще бъдем по- малко 
податливи да се унизяваме с неща, които явно са под нашето 
достойнство. Ние сме чеда Божии и Го обичаме. Действайте 
като такива в малко по- голяма степен 8.

2
Трябва да живеем в уважение, благодарност и 

приятелство към хората, които не са от нашата вяра.

„Ние претендираме за правото да се покланяме на Всемогъ-
щия Бог, според както диктува собствената ни съвест и даваме на 
хората същата привилегия; и нека те се покланят както, където 
и на каквото си искат“ (Символът на вярата 1:11).

Колко изключително важно е това – да вярваме, че се покла-
няме на Бог според нашето учение, и в същото време да не сме 
арогантни, самодоволни и горделиви, като даваме на всички 
останали привилегията да се покланят според своите желания. 
Голяма част от проблемите по света произлизат от конфликт 
между религии. Щастлив съм, че мога да кажа, че мога да седна 
с моите приятели католици и да поговоря, така както мога да 
седна с моите приятели протестанти и да поговоря. Бих ги за-
щитил в този свят, както тази Църква е правила и ще продължи 
да прави, ако се наложи 9.

Умолявам нашите членове навсякъде да живеят с обич и ува-
жение към хората, които не са от нашата вяра. Има толкова 
голяма нужда от учтивост и взаимно уважение сред хората с 
различни вярвания и философии. Ние не трябва да чувстваме, 
че превъзхождаме околните етнически или доктринално. Живе-
ем в един свят на разнообразие. Можем и трябва да изпитваме 
уважение към хората, с чиито учения може да не сме съгласни. 
Трябва да сме готови да защитим правата на хора, които могат 
да станат жертва на религиозно тесногръдие.
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Нека привлека вниманието ви към следните удивителни думи 
на Джозеф Смит, изречени през 1843 г.:

„Ако е сметнато за вярно, че съм готов да умра за някой мор-
мон, имам смелостта да заявя пред небето, че по същия начин 
съм готов да умра в защита правата на всеки презвитерианин, 
баптист и всеки добър човек от коя да е друга деноминация; 
защото същият принцип, който би погазил правата на светиите 
от последните дни, ще погази правата на римо- католиците или 
на коя да е друга деноминация“ (History of the Church, 5:498)10.

Не трябва да се делим. Никога не трябва да се смятаме за по- 
добри от околните. Не трябва да бъдем самодоволни. Трябва да 
бъдем великодушни, открити и приятелски настроени. Можем да 
запазим вярата си. Можем да практикуваме религията си. Можем 
да държим на нашия маниер на поклонение без да обиждаме 
други хора. Възползвам се от тази възможност да ви помоля за 
толерантност и добро съседско отношение, за приятелство и 
обич към хората от друга вяра 11.

Не е нужно да бъдем неприветливи, когато обсъждаме док-
тринални различия. Няма място за настървение. Но никога не 
трябва да предаваме и да правим компромиси със знанието, 
което ни е дадено чрез откровение и прякото предаване на 
ключове и власт под ръцете на тези, които са ги притежавали в 
древността. Нека никога не забравяме, че това дело представлява 
възстановяване на създадената от Спасителя организация. …

Можем да уважаваме останалите религии и трябва да правим 
това. Трябва да осъзнаваме многото добро, което те осъществя-
ват. Трябва да учим децата си да бъдат толерантни и приятелски 
настроени към хората с друга вяра 12.

Не следва да вредим на други църкви. Не следва да клеветим 
други църкви. Не следва да спорим с други църкви. Не следва 
да дебатираме с други църкви. Просто казваме на хората, които 
може да имат различна вяра или изобщо да нямат такава: „До-
несете всичко добро, което имате, и нека видим дали не можем 
да прибавим нещо към него“ 13.
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3
Без да правим компромиси с нашата вяра, ние 
можем да работим с околните в добри каузи.

Ние можем да работим и работим с други религии в раз-
лични начинания при неспирната ни борба срещу социалните 
злини, които заплашват така важните за всички нас ценности. 
Тези хора не са от нашата вяра, но са наши приятели, съседи и 
колеги в най- различни каузи. Щастливи сме да придадем сила 
на техните усилия.

Но при всичко това не правим доктринални компромиси. Не 
е нужно да правим това и не трябва да го правим. Но сме изгра-
дили известно приятелство, докато работим заедно 14.

Нека не забравяме, че вярваме в доброжелателността и в 
правенето на добро на всички хора. Убеден съм, че можем да 
учим децата си достатъчно добре и да не се страхуваме, че те 
ще изгубят вярата си, когато имат приятелски взаимоотношения 
с хората, които не приемат ученията на тази Църква. … Нека 
бъдем включени в добри обществени каузи. Може да има ситу-
ации, в които, поради засягането на сериозни нравствени теми, 
не можем да се прегънем пред принципа. Но в такива случаи 
можем учтиво да изразим несъгласие, без да сме неприятни. 
Можем да признаем искреността на хората, чиито позиции не 
можем да приемем. Можем да говорим за принципи, вместо да 
отправяме лични нападки.

При каузи, които подобряват общността и които ще бла-
гословят всички нейни жители, нека имаме готовността да 
помогнем. …

… Учете хората, за които отговаряте, колко са важни добрите 
обноски. Насърчавайте ги да бъдат активни, като помнят, че в 
обществените обсъждания тихият глас на съществения аргумент 
е по- убедителен от шумния и крещящ глас на протеста. При по-
емането на такива отговорности нашите членове ще благославят 
своите общности, семейства и Църквата 15.

Никога не трябва да се предаваме на силите на злото. Ние 
можем и трябва да поддържаме стандартите, които тази Църква 
е отстоявала от момента на своето организиране. Има по-добри 



Г л а В а  2 0

292

начини да вършим нещата от този на света. Дори и да останем 
сами, ние трябва да вършим нещата по този начин.

Но няма да останем сами. Уверен съм, че има милиони хора 
по света, които тъгуват от злините, които виждат около себе си. 
Те обичат добродетелта, доброто и въздигащото. Те също ще 
издигнат глас и ще дадат от силата си за запазването на ценнос-
тите, които заслужават да бъдат отстоявани и култивирани 16.

Нека се молим за силите на доброто. Нека да помагаме на 
добродетелни мъже и жени, независимо от техните религиозни 
убеждения и местоживеене. Нека бъдем непоклатими срещу 
злото, както у дома, така и по света. … Можем да имаме влияние 
за добро в този свят, всеки един от нас може 17.

4
Когато се отнасяме към околните с обич, 

уважение и доброта, ние им показваме, че 
сме истински ученици на Исус Христос.

Когато изпълняваме своята отличителна мисия, ние изпъл-
няваме заповедта, дадена ни от възкресения Господ, Който е 

„нашата доброта може да служи като най- убедителен 
аргумент за това, в което вярваме“.
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говорил в тази последна и заключителна диспенсация. Това е 
Неговата единствена по рода си, прекрасна кауза. Ние даваме 
свидетелство за Него. Но не е нужно да правим това с арогант-
ност или самодоволност.

Както казва Петър, ние сме „избран род, царско свещенство, 
свят народ, народ, който Бог придоби“. Защо? „За да възвестя-
ва превъзходствата на Този, Който ви призова от тъмнината в 
Своята чудесна светлина“ (1 Пет. 2:9). …

… Нека бъдем предани ученици на Исус Христос, съблюда-
вайки златното правило, като правим на околните това, което 
желаем те да правят на нас. Нека укрепваме своята вяра и тази 
на децата си, докато се държим добре с хората, които не са от 
нашата вяра. Обичта и уважението ще победят всякаква враж-
дебност. Нашата доброта може да служи като най- убедителен 
аргумент за това, в което вярваме 18.

Искам да предложа да развиваме един вид поглед навън да 
помагаме на хората, които не са от нашите редици, да ги на-
сърчаваме, да ги водим по един благ и добър начин към взаи-
моотношения, които да ги изложат на прекрасните програми 
на Църквата.

Сещам се за следното стихотворение на Едуин Маркам:

Той нарисува кръг и ме остави извън него –
нарече ме еретик, бунтар, обект на презрение.
Но любовта и аз знаехме как да победим:
и ние нарисувахме кръг и го привлякохме! 19

Със сигурност не е нужно да се хвалим (с религията си) или по 
някакъв начин да усещаме превъзходство над околните. Такова 
поведение е отрицание на Духа на Христос, комуто трябва да 
се стремим да подражаваме. Този Дух намира изява в сърцето и 
в душата, по един кротък и ненатрапчив начин в нашия живот. 

Всички сме виждали хора, на които почти завиждаме, защото 
са си избрали маниер, който, без дори да го споменават, изразява 
красотата на Евангелието, която те са включили в поведението си.

Можем да снишим гласовете си с няколко децибела. Можем да 
отвръщаме на злото с добро. Можем да се усмихваме, когато е 
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по- лесно да се разгневим. Можем да проявим самоконтрол и са-
модисциплина и да отминем всяка обида, отправена срещу нас 20.

Дали наистина разбираме, дали схващаме огромното влияние, 
което имаме? Това е сборът на човешките поколения, заключи-
телната глава на цялата програма на човешкия опит.

Но това не ни поставя в позиция на превъзходство. По скоро, 
трябва да ни смирява. То поставя върху нас неотменна отго-
ворност да се грижим за всички други в духа на Учителя, Който 
ни учи: „Обичай ближния си както себе си“ (Матей 19:19). Ние 
трябва да отхвърлим своята самодоволност и да се издигнем 
над егоцентризма си. …

Ние от това поколение, сме крайният продукт на миналото. 
Не е достатъчно хората просто да знаят, че сме членове на тази 
Църква. Огромна отговорност стои пред нас. Нека я поемем и 
я реализираме.

Трябва да живеем като истински последователи на Христа, 
с милосърдие към всички, връщайки добро за зло, учейки с 
примера си за пътищата на Господ и изпълнявайки необятната 
служба, която Той ни е показал 21.

От освещаващата молитва на Центъра за конференции 
в Солт Лейк Сити, Юта: Нека ние, от Твоята Църква, бъдем 
гостоприемни и щедри. Нека запазим стандартите и практиките, 
с които сме познати, и да позволяваме на околните да се покла-
нят „както, където и на каквото си искат“ (Символът на вярата 
1:11). Благослови ни, като добри съседи, да помагаме и да бъдем 
полезни на всички. Да издигаме ръцете и усилваме немощни-
те колене на всеки в нужда (вж. У. и З. 81:5). Нека всички ние 
живеем заедно в мир, като изпитваме благодарност и уважение 
един към друг 22.

Предложения за изучаване и преподаване

Въпроси
• В нашите взаимоотношения с околните, защо е полезно да 

помним, че всички ние сме Божии чеда? (Вж. раздел 1.) Как 
можем да култивираме по- голяма благодарност и уважение 
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към околните? Как родителите могат да учат децата да ценят 
и уважават околните?

• Прегледайте напътствията на президент Хинкли за нашите 
взаимоотношения с хора, които не са от нашата вяра (вж. раз-
дел 2). Как можем да осъзнаваме кога проявяваме арогантност 
или самодоволност при тези взаимоотношения? Как можем 
да изразяваме приятелство и обич към хората с различни 
вярвания?

• Защо е важно членовете на Църквата да работят заедно с 
други хора в добри каузи? (Вж. раздел 3.) Дайте някои при-
мери за такива усилия. Как можем да упражняваме по- силно 
влияние за добро в нашата общност?

• Какво можем да научим за ученичеството от ученията на 
президент Хинкли в раздел 4? Как сте виждали обичта и ува-
жението да побеждават враждебните чувства? Защо нашето 
поведение към околните е „най- убедителен аргумент за това, 
в което вярваме“? Помислете за конкретни начини, по които 
можете да помагате на околните.

Свързани с темата стихове:
Матей 7:12; Лука 9:49–50; Йоан 13:34–35; 1 Йоан 4:7–8; У. и З. 

1:30; 123:12–14; Символът на вярата 1:13

Помощни материали за изучаване
„Когато почувствате радостта, която идва от разбирането на 

Евангелието, ще желаете да прилагате наученото. Стремете се 
да живеете в хармония с наученото от вас. Правейки това, вие 
ще укрепите вярата, познанието и свидетелството си“ (Пропо-
вядвайте Моето Евангелие, 2004 г., с. 19).
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Чудото с мисионерската 
работа в последните дни

„Каня ви да се превърнете в една огромна армия, 
като изпитвате ентусиазъм към това дело и 
голямо желание да помагате на мисионерите 

в огромната отговорност, която имат“.

Из живота на Гордън Б. Хинкли

Като млад мъж, Гордън Б. Хинкли е верен носител на свеще-
ничеството, но не очаква да бъде призован да отслужи пълно-
временна мисия. „Това бе период на най- лошата икономическа 
депресия в историята на света – по- късно обяснява той. – Без-
работицата в (Солт Лейк Сити) бе около 35 процента и повечето 
от безработните бяха съпрузи и бащи, тъй като тогава сравни-
телно малко жени работеха. Много малко мисионери служеха 
по това време. … Получих бакалавърската си степен и планирах 
някак да започна магистратура. След това епископът дойде с 
едно шокиращо предложение, както ми се стори тогава. Той ме 
призова на мисия“ 1.

Гордън приема това „шокиращо предложение“ на неговия 
епископ и през 1933 г. е призован да служи в Англия – един от 
само 525 мисионера, които са призовани да служат през тази 
година 2. Той има множество изпитания на неговата мисия, но 
службата му укрепва неговата вяра:

„Мисионерската работа не беше лесна. Беше тежка и обез-
сърчаваща. Но колко чудесно преживяване беше тя! Като по-
гледна назад, осъзнавам, че при пристигането си в Британия бях 
егоистичен млад мъж. Каква благословия беше за мен да оставя 
настрана своите егоистични интереси и да работя за по- важните 
интереси на Господното дело. …
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„нека въздействаме на света чрез своята мисионерска 
служба, като учим всички, които желаят да чуят, 

за възстановяването на евангелието“.
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Колко изключително благодарен съм за преживяното на тази 
мисия. Докоснах живота на няколко човека, които през годи-
ните са изразявали своята благодарност. Това беше важно. Но 
никога на съм се тревожил толкова за броя кръщения, които 
аз или другите мисионери сме постигнали. Моята удовлетво-
реност произлезе от увереността, че съм направил това, което 
Господ е искал да направя, и че съм бил оръдие в ръцете Му за 
постигането на Неговите цели. С течение на времето, в самата 
ми същност се внедри убеждението и знанието, че това съвсем 
реално е живото и истинно дело Божие, възстановено чрез един 
пророк за благославянето на всички, които го приемат и живеят 
според неговите принципи“ 3.

Мисията на президент Хинкли дава насока за цял един живот, 
отдаден на Господното дело. По време на неговото служение 
като президент на Църквата, той пътува над милион и половина 
километра до над 70 страни, за да дава свидетелство за Исус 
Христос и Неговото възстановено Евангелие 4.

Президент Хинкли често призовава членовете на Църквата 
да се присъединят към него в споделянето на Евангелието. Над 
400 000 пълновременни мисионера откликват на това призова-
ние по време на неговото служение като президент. Подпомог-
нати от тяхната служба и усилията на членовете, над 3 500 000 
обърнати във вярата се кръщават през този период 5.

Винаги оптимист, президент Хинкли споделя своя поглед към 
бъдещето за продължаващото разрастване на Господното дело:

„Ако продължаваме да вървим напред, без да губим от по-
глед целта си, без да говорим лошо за никого, живеем според 
великите принципи, за които знаем, че са истинни, тази кауза 
ще продължи в цялото си величие и сила да изпълва земята. 
Врати, които сега са затворени за проповядване на Евангелието, 
ще се отворят“ 6.

„Нашата надежда по отношение на бъдещето е голяма и вя-
рата ни е силна. Знаем, че едва сме започнали нашата работа 
в реализирането на делото, което ще се разгърне през идните 
години. … Ние имаме тежката задача да продължим напред. Но 
нашата възможност е славна“ 7.
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Учения на Гордън Б. Хинкли
1

Ние следва да въздействаме на света чрез мисионерска 
служба, като учим всички, които желаят да чуят.

Имаме дадена от Бог задача да отнесем Евангелието на всеки 
народ, племе, език и люде. Имаме задачата да преподаваме и 
кръщаваме в името на Господ Исус Христос. Възкресеният Спа-
сител казва: „Идете по целия свят и проповядвайте благовестието 
на всяко създание“ (Марк 16:15). Включени сме в един велик и 
всеобхващащ поход в защита на истината и добротата 8.

Преди да е била организирана Църквата, е имало мисионерска 
работа. Оттогава тя продължава, въпреки трудните периоди, 
през които нашите люде са преминавали. Нека ние, всеки един 
от нас, решим вътре в себе си да се издигнем до нова възмож-
ност, до ново чувство на отговорност, да подложим рамо на 
едно ново задължение да помагаме на нашия Отец на Небесата в 
славното Му дело да осъществява безсмъртието и вечния живот 
на Неговите синове и дъщери по цялата земя 9.

Нека ние, като светии от последните дни, въздействаме на 
хората, които не са от нашата вяра. Нека никога не действаме в 
дух на арогантност или с представата, че сме по- добри от окол-
ните. Нека по- скоро изразяваме обич, уважение и готовност да 
помагаме. Срещу нас доминират редица погрешни схващания 
и се страхувам, че в голяма степен ние сме отговорни за тях. 
Можем да бъдем по- толерантни, по- съседски настроени, да бъ-
дем по- добри приятели и да даваме по- добър пример от преди. 
Нека учим децата си да се отнасят към околните с приятелство, 
уважение, обич и възхищение. Това ще дава по- добър плод от 
отношение на егоизъм. …

Нека въздействаме на света чрез своята мисионерска служба, 
като учим всички, които желаят да чуят, за възстановяването 
на Евангелието, като говорим без страх, но също и без само-
доволство, за Първото видение, свидетелствайки за Книгата на 
Мормон и за възстановяването на свещеничеството. Братя и 
сестри, нека коленичим и се молим за възможността да даваме 
на околните радостта на Евангелието 10.
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Удивително и прекрасно нещо е, че хиляди са докосвани от 
чудото на Светия Дух, като вярват, приемат истината и стават 
членове. Кръщават се. Животът им става по- добър. Случват се 
чудеса. Едно семе от вяра пуска корен в сърцата им. То пониква 
според техния напредък. И те приемат принцип след принцип, 
докато получат всяка една от удивителните благословии, които 
се дават на хората, които вървят с вяра в Църквата на Исус 
Христос на светиите от последните дни 11.

2
Следва да помагаме на мисионерите да довеждат 

околните в познанието за истината.

Срещнах една жена в Южна Америка, която скоро се е при-
съединила към Църквата. Ентусиазирана от многото обич, която 
открила, тя с желание разказвала на околните си. За период от 
седем месеца след кръщението ѝ, тя е свързала триста свои по-
знати с мисионерите, за да могат да им обяснят Евангелието. До 
този момент шестдесет от тях са се присъединили към Църквата. 
И вероятно повече ще се присъединят. В Сао Пауло се срещнах 
с младия мисионер, който първоначално ѝ е преподавал Еван-
гелието. Той също е обърнат във вярата и е отишъл на мисия, 
за да представлява Църквата с цената на значителна финансова 
жертва. Жената, за която говоря, е една от четиридесет и трима-
та души, на които досега той е помогнал да дойде в Църквата. 
Този млад мъж от Бразилия е дал плод повече от стократно – 
четиридесет и три обърнати във вярата чрез неговите усилия и 
още шестдесет чрез тази сестра, като тези обърнати във вярата 
на свой ред ще обърнат други 12.

Толкова много от нас гледат на мисионерката работа като 
ходене по вратите на хората. Всеки, който е запознат с тази 
работа, знае, че има по- добър начин. Този начин е чрез члено-
вете на Църквата. Винаги когато член представи проучвател, 
незабавно се образува система за подкрепа. Членът дава свиде-
телство за истинността на делото. Той е загрижен за щастието 
на своя приятел и проучвател. Вълнува се, когато този приятел 
напредва в Евангелието.
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Пълновременните мисионери могат да извършват самото пре-
подаване, но членът, когато е възможно, подкрепя този процес, 
като предоставя дома си за изпълнението на тази мисионерска 
служба. Той дава искрено свидетелство за божествеността на 
делото. Той е на разположение да отговаря на въпроси, когато 
мисионерите ги няма. Той е приятел на обърнатия във вярата, 
който извършва голяма и често трудна промяна.

В Евангелието няма нищо, от което да се срамуваме. То е 
нещо, с което да се гордеем. „И така, не се срамувай да сви-
детелстваш за нашия Господ“, пише Павел на Тимотей (2 Тим. 
1:8). Възможностите да споделяме Евангелието са навсякъде. …

Процесът на довеждане на нови хора в Църквата не е отго-
ворност единствено на мисионерите. Те имат най- голям успех, 
когато членовете станат източникът, чрез който се намират 
проучвателите. …

Нека в сърцето на всеки член се култивира осъзнаване на 
собствения му/ѝ потенциал за довеждане на околните към зна-
ние за истината. Нека работи по това. Нека се моли с голямо 
усърдие за това. …

„Възможностите да споделяме евангелието са навсякъде“.
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Мои братя и сестри, можем да оставим нашите мисионери да 
се опитат да се справят сами или можем да им помагаме. Ако 
те работят сами, ще вървят от врата на врата ден след ден и 
резултатът ще бъде оскъден. Или като членове ние можем да 
им помагаме в намирането и преподаването на проучватели. …

Нека във всеки кол развиваме едно разбиране за потенциала 
и възможностите да откриваме хората, които ще изслушат по-
сланието за Евангелието. В този процес няма нужда да бъдем 
нападателни. Няма нужда да бъдем арогантни. Най- ефективната 
брошура, която можем да предложим, ще бъде добрината на 
нашия живот и примера ни. Когато се включим в това служение, 
животът ни става по- добър, защото ще внимаваме да не кажем 
или направим нещо, което може да попречи на напредъка на 
хората, които се опитваме да доведем при истината. …

Има нужда да вдъхнем ентусиазъм на всяко ниво в Църквата. 
Нека тази тема (за мисионерската работа) често се споменава в 
събранието за причастие. Нека се обсъжда от свещеничеството 
и Обществото за взаимопомощ в техните седмични събрания. 
Нека Младите мъже и Младите жени обсъждат и планират на-
чини да помагат в това така важно начинание. Нека дори децата 
от Неделното училище за деца мислят за начини, по които да 
помагат. Много родители са дошли в Църквата, защото тяхно 
дете е било поканено в Неделното училище за деца. …

Братя и сестри, всички вие из райони и колове и в окръзи и 
клонове, каня ви да се превърнете в една огромна армия, като 
изпитвате ентусиазъм към това дело и голямо желание да по-
магате на мисионерите в огромната отговорност, която имат в 
отнасянето на Евангелието на всеки народ, племе, език и люде. 
„Нивата е вече бяла (и готова) за жътва“ (У. и З. 4:4). Господ мно-
гократно е казвал това. Няма ли да повярваме на словата Му? 13

От името на мисионерите … искам да помоля светиите да 
правят всичко според своите възможности да предлагат хора, 
които мисионерите биха могли да обучават. Ще бъдете щаст-
ливи, ако правите това. Всеки човек, когото видите да дойде в 
Църквата в резултат на вашите усилия, ще увеличи щастието в 
живота ви. Давам това обещание на всеки един от вас 14.
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3
Пълновременната мисионерска работа дава 

трайно щастие на хората, които служат.

Трябва да вдигнем летвата на достойнство и изискванията 
към тези, които отиват по света като посланици на Господ Исус 
Христос 15.

Светът днес има нужда от силата на чистото свидетелство. 
Той има нужда от Евангелието на Исус Христос и, за да може да 
се чуе Евангелието, някой трябва да го проповядва.

Молим родителите да започнат отрано да обучават децата си 
(за мисионерска служба). Където се провеждат семейна молитва 
и семейна домашна вечер, където се четат Писанията, където 
бащата и майката са активни в Църквата и говорят с ентусиазъм 
за Църквата и Евангелието, децата в такива домове по един ес-
тествен начин се подхранват с желанието да преподават Еван-
гелието на околните. В такива домове обикновено има традиция 
на мисионерска работа. Спестовни сметки се откриват, докато 
децата са малки. Момчетата израстват с очакването, че ще бъ-
дат призовани да служат като мисионери за Църквата. Мисията 
става толкова важна част от плановете на това момче, колкото 
образованието 16.

Мисионерската работа е основно свещеническа отговорност. 
Като такава, нашите млади мъже трябва да носят основната 
тежест. Това е тяхна отговорност и техен дълг 17.

Млади (мъже), надявам се всички вие да планирате мисио-
нерска служба. Не мога да ви обещая забавление. Не мога да ви 
обещая спокойствие и комфорт. Не мога да ви обещая, че няма 
да изпитвате обезсърчение, страх и понякога истинско страда-
ние. Но мога да ви обещая, че ще израстете по начин, по който 
никога не сте израствали за такъв период от време. Мога да ви 
обещая щастие, единствено по рода си и трайно. Мога да ви 
обещая, че ще преоцените живота си, че ще си поставите нови 
приоритети, че ще живеете по- близо до Господ, че молитвата 
ще стане едно въздействащо и прекрасно преживяване, че ще 
вървите напред с вяра в резултата от добрите неща, които ще 
вършите 18.
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Има нужда някои млади жени (да служат на мисия). Те имат 
забележителен принос. Могат да влязат в домове, затворени за 
старейшините. …

(Въпреки това), … младите жени не бива да смятат, че имат 
задължение, сравнимо с това на младите мъже. Някои от тях ще 
желаят много силно да отидат на мисия. Ако е така, те трябва 
да се посъветват с епископа си, както и с родители си. … На 
сестрите казвам, че, независимо дали отидете на мисия или не, 
вие ще бъдете уважавани, ще се счита, че добре изпълнявате 
задължението си, усилията ви ще бъдат приемливи за Господ и 
Църквата, независимо от решението ви в тази насока 19.

Редом с нуждата от млади старейшини и сестри, има растяща 
нужда за възрастни двойки на мисионерското поле. Тези двойки 
вършат прекрасна работа в мисиите. Имаме нужда от много 
повече. Особено много имаме нужда от хора с езикови умения. 
Те могат да служат в множество отговорности под напътствието 
на разумни и внимателни президенти на мисия.

„светът днес … има нужда от евангелието на исус Христос и, за 
да може да се чуе евангелието, някой трябва да го проповядва“.
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Предвид растящия брой пенсиониращи се членове, които все 
още разполагат със здраве и жизненост, има много, които могат 
да се включат в делото на Господ 20.

Има пенсионирани мъже и жени, които отслужват пълноценна 
мисионерска служба за тази Църква по целия свят. Този брой 
се увеличава. Те отиват там, където са призовани. Те служат 
там, където има нужда от тях. Градят се приятелства; споделят 
се умения; възникват възможности за онези, които няма никога 
да забравят мъжете и жените, дошли сред тях в дух на пълна 
отдаденост да учат и да вършат добро. Те не получават пари. 
Заминават на собствени разноски. Тяхната отдаденост е неиз-
мерима. Плодовете на техните усилия са неизброими 21.

4
Когато представяме Евангелието на околните, Духът 

Господен помага различията между нас да се изгладят.

Тъй като всички ние имаме еднакъв произход (като Божии 
чеда), ние откликваме на една и съща истина. Фактът, че нечия 
кожа може да е с различен цвят, че нечии очи може да се разли-
чават, че някой може да е облечен с малко по- различна дреха, в 
никакъв случай не променя неговата същност. Мъжете и жените 
по света откликват към едни и същи стимули по принципно ед-
накъв начин. Те търсят топлина, когато им е студено, изпитват 
същата болка, чувстват тъга и познават радостта. …

Когато различията – независимо дали с нашите съседи или с 
други култури – изглежда ни пречат в нашия стремеж да споде-
ляме Евангелието, тихата учтивост обикновено премахва тези 
пречки. Свидетелствам, че когато спазваме Господната заповед 
да представяме Евангелието на околните, Духът Господен ще 
ни помага да преодоляваме различията между преподаващите 
и тези, на които се преподава. Господ ясно излага този процес, 
когато казва: „Затова този, който проповядва (чрез Духа) и този, 
който приема (чрез Духа), се разбират един друг и двамата се 
назидават, и се радват заедно“. (У. и З. 50:22.)

Уверен съм, че най- ефективното средство, с което всеки от 
нас разполага в нашето призование да споделяме Евангелието, 
е Духът Господен. Всички сме виждали неговите проявления в 
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околните. Когато сме вършили Господното дело, ние също сме 
го усещали. В тези случаи, повърхностните различия между нас 
и хората, на които преподаваме, изглежда падат като люспи от 
очите ни. (Вж. 2 Нефи 30:6.) Създава се сърдечна близост и раз-
биране, които са прекрасни за наблюдение. Ние най- буквално 
се разбираме един друг, назидаваме се и се радваме заедно 22.

5
Когато вървим напред с вяра, Господ ще благославя 

усилията ни да представяме Евангелието на околните.

Ние наистина сме се заели с едно чудно дело и изумление. 
… Богът на небесата реализира това чудо на последните дни 
и досега видяното е само предвестник на предстоящите съби-
тия. Делото ще се изпълнява от смирени мъже и жени, млади 
и възрастни 23.

Това дело ще успява, защото Господ дава следното обещание:

„И който ви приеме, там ще съм и Аз, защото ще вървя пред 
лицето ви. Ще бъда от дясната ви страна и от лявата, и Моят 
Дух ще бъде в сърцата ви, и ангелите Ми ще са около вас, за да 
ви подкрепят“. (У. и З. 84:88.)

С така дадената ни божествена задача, с така обещаните ни бо-
жествени благословии, нека вървим напред с вяра. Като правим 
това, Господ ще благославя усилията ни. Нека вършим своята 
част в споделянето на Евангелието с нашите околни, първо чрез 
пример и след това чрез вдъхновени слова.

Камъкът, който е изсечен от планината не с ръце, ще про-
дължи да се търкаля, докато не изпълни цялата земя. (Вж. Дан. 
2.) Давам ви моето свидетелство за тази истина и за това, че 
всеки от нас може да помага по начини, подходящи за нашите 
обстоятелства, ако търсим напътствието и вдъхновението на 
нашия Небесен Отец. Ние вършим Божието дело и с Неговите 
благословии не можем да паднем 24.
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Предложения за изучаване и преподаване

Въпроси
• Защо понякога се боим да споделяме Евангелието? По какви 

начини можем да преодоляваме този страх и да каним окол-
ните? (Вж. раздел 1.) На какви чудеса в мисионерската работа 
сте били свидетели?

• Защо мисионерите „имат най- голям успех, когато членовете 
станат източникът, чрез който се намират проучвателите“? 
(Вж. раздел 2.) По какви други начини членовете могат да 
помагат на пълновременните мисионери?

• Защо пълновременните мисии имат такова влияние в живота 
на отслужилите ги? Как могат родителите да помагат на децата 
си да се подготвят да отслужат пълновременни мисии? (Вж. 
раздел 3.) Как семействата могат да помагат на възрастни 
двойки да се подготвят да служат?

• Прегледайте раздел 4. Кои са някои от общите неща за всички 
хора? Как можем да преодоляваме различията, които изглежда 
ни пречат да споделяме Евангелието? Как сте виждали Духът 
Господен да помага на хората да преодоляват различията си?

• Президент Хинкли набляга, че Господ ще благославя усилията 
ни да споделяме Евангелието, ако „вървим напред с вяра“ 
(раздел 5). Как можете да увеличавате своето желание и вяра 
да споделяте Евангелието?

Свързани с темата стихове:
Исайя 52:7; Матей 28:19–20; Алма 26:1–5; У. и З. 1:20–23; 4; 

18:15–16; 38:40–41

Помощ в преподаването
„Не се страхувайте от тишината. Често хората се нуждаят от 

време да помислят и да отговорят на въпросите или да изразят 
какво чувстват. Можете да направите пауза, след като сте задали 
въпрос, след като сте споделили духовно изживяване или когато 
хората имат трудности да се изразяват“ (Преподаването – няма 
по- велико призование, 1999 г., с. 67).
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„Господ оставя деветдесет и деветте, за да намери изгубената овца“.
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Да помагаме с обич на новите 
и слабо активните членове

„Не трябва да забравяме каква голяма 
отговорност имаме да бъдем приятели 
… с хората, които идват в Църквата, и 
да помагаме с обич на тези, които … са 

тръгнали из сенките на неактивността“.

Из живота на Гордън Б. Хинкли

Една от темите, на които президент Хинкли набляга през цяла-
та своя служба като президент на Църквата, е колко е важно да 
помагаме на новите и слабо активните членове на Църквата. Той 
споделя много случаи за своите лични усилия в това отношение и 
описва един от тях като „един от моите провали“. Той обяснява:

„Докато служих на мисия на Британските острови, с моя колега 
преподавахме на един млад мъж и след време имах привилегията 
да го кръстя. Той бе добре образован. Имаше добри обноски. 
Знаеше много. Толкова се гордеех, че този способен млад мъж 
бе дошъл в Църквата. Чувствах, че той имаше всички умения 
един ден да стане ръководител сред нашите люде.

Той се захвана със сериозната житейска промяна да стане 
пълноценен член. За кратък период преди да бъда освободен 
имах възможността да бъда негов приятел. След това бях осво-
боден и се завърнах у дома. Беше му дадена малка отговорност в 
клона в Лондон. Той не знаеше какво се очаква от него. Направи 
грешка. Отговарящият за организацията, в която служеше, беше 
мъж, на който не му достигаше обич, а критичното отношение 
изобилстваше. По един лишен от милосърдие начин, той се 
скарал на моя приятел, допуснал една елементарна грешка.
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Младият мъж си тръгнал от наетата сграда същата тази вечер 
с болка в сърцето. … Казал си: „Щом хората там са такива, няма 
да се върна“.

И станал неактивен. Минаха години. … Когато се върнах в 
Англия, отчаяно се опитах да го открия. … Върнах се у дома 
и най- накрая, след продължително търсене, успях да разбера 
къде живее.

Писах му. Той ми отговори без да спомене Евангелието.

При следващото ми посещение в Лондон, отново го потърсих. 
Открих го в деня, когато трябваше да замина. Обадих му се и се 
видяхме в метрото. Прегърнахме се. Имах много малко време 
преди да тръгна към летището, но ние говорихме за кратко с 
истинско приятелско отношение. Преди да тръгна, той отново 
ме прегърна. Реших никога повече да не губя контакт с него. …

Годините минаваха. И двамата остаряхме. Той се пенсионира 
и се премести в Швейцария. Веднъж, при едно мое пътуване 
до Швейцария, се захванах да открия селото, където живееше 
той. Прекарахме заедно голяма част от деня – той, съпругата му, 
моята съпруга и аз. Прекарахме си чудесно, но беше ясно, че 
огънят на вярата отдавна бе изгаснал. Какво ли не опитвах, но 
не намерих начин отново да го запаля. Продължих да му пиша. 
Изпращах му книги, списания, записи на Хора на Табернакъла 
и други неща, за които той изрази благодарност.

Преди няколко месеца той почина. Неговата съпруга ми писа, 
за да ме информира за това. Тя писа: „Вие му бяхте най- добрият 
приятел“.

Сълзи се стичаха по бузите ми, докато четях това писмо. Знаех, 
че се бях провалил. Може би ако бях близо до него в началото 
на този проблем, животът му щеше да бъде различен. Мисля, 
че можех да му помогна. Мисля, че можех да превържа раната, 
която го мъчеше. Имам само една утеха: опитах се. И само едно 
ме натъжава: провалих се.

Предизвикателството сега е по- голямо от когато и да било, 
защото броят на обърнатите е по- голям от когато и да било 
преди. … Всеки обърнат във вярата е безценен. Всеки обърнат 
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във вярата е син или дъщеря на Бог. Всеки обърнат е голяма и 
сериозна отговорност“ 1.

Загрижеността на президент Хинкли към новите и слабо ак-
тивните членове е резултат на неговите наблюдения как Еван-
гелието благославя живота на хората. Един журналист веднъж 
го пита: „Какво ви дава най- голямо удовлетворение в работата 
на Църквата днес?“ Президент Хинкли отговаря:

„Най- удовлетворяващото за мен нещо е да видя какво прави 
Евангелието за хората. То им дава нов поглед към живота. То им 
дава перспектива, която никога не са имали. То издига техния 
поглед към благородни и божествени неща. Нещо чудотворно 
се случва с тях. Те поглеждат към Христа и оживяват“ 2.

Учения на Гордън Б. Хинкли
1

Имаме голяма отговорност да служим на всеки човек.

Ние трябва да се грижим за всеки отделен член. Христос 
винаги говори на хората поотделно. Изцелява болните един по 
един. Разказва Своите притчи за конкретни хора. Тази Църква 
се грижи за всеки отделен член, независимо от нашия брой. 
Независимо дали сме 6, 10, 12 или 50 милиона, ние никога не 
трябва да забравяме, че отделният член е най- важен 3.

Ние се превръщаме в огромно глобално общество. Но винаги 
трябва да се интересуваме и грижим за отделния човек. Всеки 
член на Църквата е отделна личност – мъж или жена, момче или 
момиче. Нашата голяма отговорност е да се погрижим всеки 
един да бъде „запомне(н) и хране(н) с доброто слово Божие“ 
(Моро. 6:4), всеки един да има възможност за растеж, проява и 
обучение в делото и пътищата Господни, на никого да не липсва 
необходимото за поддържането на живота, нуждите на бедните 
да бъдат посрещани, всеки член да получава насърчение, обу-
чение и възможност да върви напред по пътя на безсмъртието 
и вечния живот. …

Ние работим с хора, като всеки е син или дъщеря на Бог. 
Като описваме достиженията, ние говорим с термините на 



Г л а В а  2 2

314

статистиката, но всичките ни усилия трябва да се посветят на 
развитието на отделния човек 4.

Искам да наблегна, че Църквата се разраства по един опти-
мистичен и прекрасен начин. … Имаме причини да се радваме 
в това отношение. Но всеки нов член, чиято вяра изстине, се 
превръща в трагедия. Всеки, който стане неактивен, е повод за 
сериозна загриженост. Господ оставя деветдесет и деветте, за 
да намери изгубената овца. Неговата загриженост за (отделния 
човек) е толкова силна, че това става тема на един от великите 
Негови уроци (вж. Лука 15:1–7). Не можем да оставяме тези хо-
ра просто да си тръгнат. Църковните служители и членове не 
трябва да забравят каква голяма отговорност имаме да бъдем 
приятели по един любящ и сърдечен начин с хората, които идват 
в Църквата, и да помагаме с обич на тези, които, поради една 
или друга причина, са тръгнали из сенките на неактивността. 
Имаме прости доказателства, че това може да бъде правено там, 
където има воля за това 5.

2
Всеки нов член е безценен и представлява 

голяма и сериозна отговорност.

Чувствам, че най- голямата трагедия в Църквата е загубата на 
хора, които се присъединяват към нея и после отпадат. Освен 
при много редки изключения, не е нужно това да става. Убеден 
съм, че при почти всички случаи кръстилите се от мисионерите 
са били учени достатъчно, за да получат знанието и свидетел-
ството, необходими за кръщение. Но преходът към членство в 
Църквата изобщо не е лесен. За него е нужно прекратяване на 
стари взаимоотношения. Нужно е оставянето на някои приятели. 
Може да се наложи изоставянето на вярвания, на които човек 
държи. Може да е нужна промяна в навиците и контрол на някои 
апетити. В толкова много случаи има известна самота и страх 
от неизвестното. Трябва да има грижа и укрепване по време на 
този труден период в живота на новия член. Огромна цена е 
била платена, за да може той или тя да стане член на Църквата. 
Продължителните усилия на мисионерите и цената на тяхната 
служба, радялата със стари приятелства и травмата на цялото 
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това преживяване, правят задължително тези безценни души да 
бъдат приветствани, подкрепяни, подпомагани в преодоляване-
то на техните слабости, нужно е да им се даде отговорност, чрез 
която те да станат силни, като бъдат насърчавани във всичко, 
което правят, и им се благодари за него 6.

Безсмислено е да извършваме мисионерска работа, ако не за-
държаме плодовете на това усилие. Двете трябва да бъдат нераз-
делни. Тези обърнати във вярата са скъпоценни. … Всеки обърнат 
е голяма и сериозна отговорност. Абсолютно наложително е да 
се грижим за хората, които са се присъединили към нас. …

Преди време получих едно много интересно писмо. Напи-
сано е от жена, която се е присъединила към Църквата преди 
година. Тя пише:

„Моето пътешествие към Църквата беше изпълнено с доста 
трудности. Изминалата годината беше най- трудната в живота 
ми. Но беше и най- обогатяващата. Като нов член продължавам 
да се боря с трудностите всеки ден“. …

„Каня всеки член с обич да се сприятелява 
с новите членове на Църквата“.
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Тя пише как „членовете на Църквата не знаят какво означава 
да си нов член. Затова е почти невъзможно за тях да разберат 
как да ни подкрепят“.

Отправям ви предизвикателство, братя и сестри, ако не зна-
ете какво представлява това преживяване, да се опитате да си 
го представите. Може да бъде ужасно самотно. Може да бъде 
разочароващо. Може да бъде плашещо. Ние в тази Църква сме 
много по- различни от хората в света, отколкото сме склонни да 
мислим. Жената продължава:

„Когато от проучвател станеш член на Църквата, с изненада 
разбираш, че навлизаш в един напълно чужд свят, който има 
свои собствени традиции, култура и език. Откриваш че няма 
никой и нищо, към което да се обърнеш за напътствие по пъ-
тя си в този нов свят. В началото всичко е вълнуващо, нашите 
грешки са даже забавни, след това се разочароваме, а накрая 
разочарованието се превръща в гняв. Именно на този етап на 
разочарование и гняв ние си тръгваме. Връщаме се към света, от 
който сме дошли и където сме знаели кои сме, където сме били 
полезни с нещо и сме разбирали езика, на който се говори“ 7.

Някои хора само се кръщават, без някой да им стане приятел и 
след месец или два ни казват „довиждане“. Толкова важно е, мои 
братя и сестри, да се погрижим за пълното обръщане на (новите 
членове), за да получат в сърцата си убеждение за това велико 
дело. И тук не става дума само за убеждаване. Нужно е сърцето 
да бъде докоснато от Светия Дух, докато те узнаят, че това дело е 
истинно, че Джозеф Смит наистина е пророк Божий, че Бог е жив 
и че Исус Христос е жив и че Те са се явили на момчето Джозеф 
Смит, че Книгата на Мормон е истинна и че свещеничеството ни 
е дадено, редом с всичките принадлежащи му дарове и благосло-
вии. Колкото и да говоря за това, няма да е достатъчно 8.

3
Всеки нов член има нужда от приятелство, 

отговорност и подхранване с Божието слово.

С постоянно нарастващия брой на обърнати във вярата, тряб-
ва да полагаме значително растящо усилие, за да им помагаме 
да намерят своя път. Всеки един от тях се нуждае от три неща: 
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приятел, отговорност и подхранване с „доброто слово Божие“ 
(Моро. 6:4). Наша отговорност и възможност е да осигурим 
тези неща 9.

Приятелство

(Новите членове) идват в Църквата с ентусиазъм към това, 
което са открили. Ние трябва веднага да започнем да градим 
върху този ентусиазъм. … Слушайте какво казват те, водете ги, 
отговаряйте на въпросите им и бъдете до тях, за да им помагате 
при всички обстоятелства и условия. … Каня всеки член с обич 
да се сприятелява с новите членове на Църквата 10.

Имаме важна отговорност към хората, които се кръщават в 
Църквата. Не можем да ги пренебрегваме. Не можем да ги ос-
тавяме сами да се справят. Имат нужда от помощ, докато свик-
нат с порядките и културата в Църквата. И ние имаме голямата 
благословия и възможност да им предоставяме тази помощ. … 
Приветстващата усмивка, приятелското ръкостискане и насър-
чаващата дума могат да правят чудеса 11.

Нека помагаме на тези хора! Нека бъдем техни приятели! Нека 
бъдем добри към тях! Нека ги насърчаваме! Нека добавяме към 
тяхната вяра и знание в това Господно дело 12.

Умолявам ви … да сложите ръка на рамото на хората, които 
идват в Църквата, и да им бъдете приятели, да ги карате да се 
чувстват добре дошли и да ги утешавате. В резултат ще видите 
удивителни резултати. Господ ще ви благославя да можете да 
помагате в този важен процес на задържане на новите членове 13.

отговорност

Църквата очаква нещо от тези хора. Тя има високи стандарти. 
Изповядва категорични учения. Очаква от членовете си значи-
телно служение. Изисква се повече от бездейно присъствие. 
Очакваме да вършат нещо. И хората откликват на това. Те с 
радост приемат възможността да бъдат полезни и, когато правят 
това, те израстват в своите способности, разбиране и умения да 
правят нещата и така ги правят добре 14.

Давайте на (новите членове) нещо да правят. Те няма да 
израстват силни във вярата без да я упражняват. Вярата и 
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свидетелството са като мускулите на ръката ми. Ако упраж-
нявам тези мускули и ги подхранвам, те стават по- силни. Ако 
сложа ръката в превръзка и я оставя да виси, тя става слаба и 
неефективна – същото става и с нашите свидетелства.

Да, някои от вас казват, че не са готови да поемат отговорност. 
Но никой от нас не е бил готов, когато ни се дава призование. 
Казвам това от опит. Мислите ли, че бях готов за това така важно 
и свято призование? Чувствах се силно затруднен. Чувствах се 
неспособен. И все още се чувствам силно затруднен. Все още се 
чувствам неспособен. Но полагам усилия да вървя напред, като 
търся Господната благословия и се опитвам да върша Неговата 
воля и се надявам и се моля моята служба да е приемлива за Него. 
Първата отговорност, която получих в тази Църква е съветник 
на президента на кворума на дяконите, когато бях на възраст 
дванадесет години. Не се чувствах способен да изпълнявам тази 
отговорност. Чувствах се силно затруднен. Но се опитвах, точ-
но като вас, и след време ми бяха дадени други отговорности. 
Никога не съм се радвал на чувството на способност, но винаги 
съм чувствал благодарност и желание да опитам 15.

Президент Хинкли учи, че е нужно новите членове да 
получават възможности за служба в Църквата.
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На всеки нов член на тази Църква следва незабавно да се да-
де отговорност. Тя може да е съвсем малка, но ще има голямо 
значение в живота му 16.

Разбира се, че новият член няма да знае всичко. Вероятно ще 
допусне някои грешки. И какво от това? Всички ние допускаме 
грешки. Важното нещо е израстването, което ще се случи като 
резултат на тази дейност 17.

Подхранване с доброто слово Божие

Вярвам … че тези нови членове имат свидетелство за Еван-
гелието. Вярвам, че имат вяра в Господ Исус Христос и знаят 
за Неговата божествена реалност. Вярвам, че наистина са се 
покаяли за греховете си и са решени да служат на Господ.

Мороний (описва) какво се случва с тези хора след тяхното 
кръщение: „И след като приемеха кръщението и биваха пов-
лиявани и очиствани чрез силата на Светия Дух, те бяха при-
числявани към хората на църквата на Христа; и имената им се 
взимаха, за да могат да бъдат запомнени и хранени с доброто 
слово Божие, за да ги задържат в правия път, за да ги задържат 
непрестанно будни за молитва, уповаващи се само на заслугите 
на Христа, Който беше начинателят и завършителят на вярата 
им“ (Моро. 6:4).

В тези минали дни, както и в настоящите, обърнатите във вя-
рата са „причислявани към хората на църквата … запомнени и 
хранени с доброто слово Божие, за да ги задържат в правия път, 
за да ги задържат непрестанно будни за молитва“. … Нека им 
помагаме, докато те правят своите първи стъпки като членове 18.

Наложително е (всеки нов член) да се присъедини към све-
щенически кворум или Обществото за взаимопомощ, Младите 
жени, Младите мъже, Неделното училище или Неделното учи-
лище за деца. Той (или тя) трябва да бъде окуражаван да идва 
на събранието за причастие и да взима от причастието, за да 
подновява заветите, сключени при кръщението 19.
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4
Има много да се спечели и няма нищо за 

губене при връщане към активност.

Има хиляди по света, … по име са членове на Църквата, на-
пуснали я, които в сърцата си копнеят да се върнат, но не знаят 
как и са твърде срамежливи да се опитат. …

На вас, братя и сестри, които сте взели духовното си наследст-
во и сте си тръгнали, като сега чувствате празнота в живота си, 
искам да кажа, че пътят за вашето завръщане е отворен. … Ако 
предприемете първата стъпка на вашето завръщане, ще от-
криете разтворени обятия, които да ви посрещнат, и приятели, 
които да ви приветстват.

Мисля, че знам защо някои от вас са си тръгнали. Били сте 
обидени от неразумен член, който ви е наранил, и така погрешно 
сте сметнали неговите/нейните действия като представителни 
за Църквата. Или сте се преместили от район, където са ви по-
знавали, в район, където сте останали сами, и там сте пораснали 
само с малко знание за Църквата.

Или сте били привлечени към друг вид компания или навици, 
за които сте сметнали, че са несъвместими с членството ви в 
Църквата. Или сте се сметнали за по- мъдри в светската си мъд-
рост от вашите познати в Църквата и с известна доза надменност 
сте се оттеглили от тяхната компания.

Нямам намерение да обсъждам всички причини. Надявам се 
и вие да нямате. Оставете миналото зад гърба си. … Има много 
да се спечели и няма нищо за губене. Върнете се, приятели 
мои. В Църквата ви очаква много повече мир от този, който сте 
чувствали за доста време. И ще можете да се радвате на прия-
телството на мнозина 20.

Мои обични братя и сестри, които може да … сте се отклони-
ли, Църквата има нужда от вас и вие имате нужда от Църквата. 
Ще откриете хора, готови да ви изслушат с разбиране. Ще има 
ръце, които ще ви помогнат да откриете своя път обратно. Ще 
има сърца, които ще стоплят вашето. Ще има сълзи, не на гор-
чивина, а на радост 21.
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5
Връщащите се към активност светии от последните 

дни ще се почувстват добре дошли у дома.

Една неделя посетих един калифорнийски град за една коло-
ва конференция. Моето име се бе появило в местния вестник. 
Позвъня телефонът в коловия център, докато на сутринта пре-
зидентът на кол и аз влизахме в сградата. Търсеха мен, обаж-
дащият се каза кой е. Искаше да ме види. Казах, че нямаше да 
присъствам на планираното за сутринта събрание и помолих 
президента на кол да го проведе без мен. Имаше нещо по- важно, 
което трябваше да направя.

Този мой приятел дойде, неуверен и притеснен. От дълго 
време не беше идвал на църква. Прегърнахме се като братя, 
които отдавна не са се виждали. Първоначално разговорът беше 
скован, но това скоро премина, докато си спомнихме дните, ко-
гато сме работили заедно в Англия много години по- рано. Очите 
на този зрял мъж се насълзиха, когато говореше за Църквата, в 
която някога така дейно е участвал, и за последвалите години 
на празнота. Той ги описа както човек разказва кошмарите си. 
След като той описа тези пропилени години, ние обсъдихме 
неговото завръщане. Смяташе такъв опит за труден, че щеше 
да се чувства неудобно, но се съгласи да опита.

Преди известно време получих писмо от него. В него той ми 
писа: „Върнах се. Върнах се и колко прекрасно е да се чувстваш 
у дома“.

И така, мои приятели, които сте като него, желаете да се за-
върнете, но ви е трудно да направите първата крачка, казвам 
ви – опитайте. Нека ви посрещнем такива, каквито сте, нека 
поемем вашата ръка и ви помогнем. Обещавам ви, че отново 
ще се почувствате у дома 22.

Предложения за изучаване и преподаване

Въпроси
• Защо „винаги трябва да се интересуваме и грижим за отделния 

човек“, дори в една световна църква? (Вж. раздел 1.) Кога сте 
били благословени от човек, който е ви е служил лично? По 
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какви начини можем да бъдем по- чувствителни в грижата за 
отделния човек?

• Какво можем да научим и да приложим от писмото, което 
президент Хинкли споделя в раздел 2? Помислете какво можем 
да правим, за да укрепваме членовете, които полагат усилия 
да укрепят вярата си.

• Защо всеки нов член има нужда от приятелство, отговорност 
и подхранване с Божието слово? (Вж. раздел 3.) Кои са някои 
от начините, по които можем да бъдем приятели с новите 
членове? Как можем да подкрепяме новите членове в техните 
църковни призования? Как можем да помагаме новите членове 
да бъдат „хранени с доброто слово Божие“?

• Защо понякога е трудно членовете да се завърнат към актив-
ност в Църквата? (Вж. раздел 4.) Как можем да помагаме на 
хората да се завръщат? Преживели ли сте или били ли сте 
свидетел на радостта, която придружава завръщането към 
активност в Църквата?

• Какво научавате от разказа, който президент Хинкли споде-
ля в раздел 5? Помислете как можете да помогнете на някой 
неактивен члена да „се завърне у дома“.

Свързани с темата стихове:
Лука 15; Йоан 10:1–16, 26–28; 13:34–35; Мосия 18:8–10; Еламан 

6:3; 3 Нефи 18:32; Мороний 6:4–6; У. и З. 38:24

Помощни материали за изучаване
„Мнозина намират за най- добро времето за учене сутрин след 

нощната почивка. … Други предпочитат да учат в тихите часове 
след приключването на работата и притесненията на деня. … 
Вероятно по- важно от часа е редовното отделяне на време за 
изучаване“ (Хауърд У. Хънтър, „Reading the Scriptures“, Ensign, 
ноем. 1979 г., с. 64).

Бележки
 1. „Converts and Young Men“, Ensign, 

май 1997 г., с. 47–48.
 2. „Converts and Young Men“, с. 48.
 3. „Вдъхновяващи мисли“, Лиахона, 

окт. 2003 г., с. 5.

 4. „This Work Is Concerned with People“, 
Ensign, май 1995 г., с. 52–53.

 5. Teachings of Gordon B. Hinckley, 1997 
г., с. 537–538.

 6. „There Must Be Messengers“, Ensign, 
окт. 1987 г., с. 5.
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 7. „Find the Lambs, Feed the Sheep“, 
Ensign, май 1999 г., с. 108.

 8. „Messages of Inspiration from 
President Hinckley“, Church 
News, 5 апр. 1997, с. 2; вж. също 
„Inspirational Thoughts“, с. 3.

 9. „Converts and Young Men“, с. 47.
 10. „Some Thoughts on Temples, Retention 

of Converts, and Missionary Service“, 
Ensign, ноем. 1997 г., с. 51.

 11. „Inspirational Thoughts“, с. 4.
 12. „Latter- day Counsel: Excerpts from 

Recent Addresses of President Gordon 
B. Hinckley“, Ensign юли 1999 г., с. 73.

 13. „Words of the Prophet: Reach Out“, 
New Era, фев. 2003 г., с. 7.

 14. „Inspirational Thoughts“, с. 3–4.
 15. Teachings of Gordon B. Hinckley, с. 538.
 16. „Inspirational Thoughts“, Ensign, юли 

1998 г., с. 4.
 17. „Find the Lambs, Feed the Sheep“, с. 108.
 18. „Converts and Young Men“, с. 48.
 19. „Find the Lambs, Feed the Sheep“, с. 108.
 20. „Everything to Gain – Nothing to Lose“, 

Ensign, ноем. 1976 г., с. 95–96.
 21. „And Peter Went Out and Wept 

Bitterly“, Ensign, май 1979 г., с. 67.
 22. „Everything to Gain – Nothing to Lose“, 

с. 97.
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Храмът Колония Хуарес чиуауа Мексико
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Благословиите на 
светия храм

„Храмовите обреди са най- висшите благословии, 
които Църквата има да предложи“.

Из живота на Гордън Б. Хинкли

„Вярвам, че няма член на Църквата, който да е получил всич-
ко, което тя има да даде, докато не приеме храмовите благосло-
вии в дома Господен – казва президент Гордън Б. Хинкли през 
свещеническата сесия на общата конференция през октомври 
1997 г. – Затова правим всичко възможно да ускорим строежа 
на тези свещени сгради и така благословиите, които се предла-
гат в тях, да бъдат по- общодостъпни“ 1. Той изброява няколко 
храма, които са на някакъв етап на планиране и строеж, след 
което прави съобщение, което ще промени живота на хората 
по целия свят:

„Има много области на Църквата, които са отдалечени, където 
броят на членовете е малък и няма изгледи да нарасне много 
в близко бъдеще. Нима на членовете, които живеят в такива 
области, трябва да бъдат отказани завинаги благословиите на 
храмовите обреди? Докато посещавахме преди няколко месеца 
една такава област, с молитва размишлявахме над този въпрос. 
Мислим, че отговорът дойде ясен и разбираем.

Ще изградим малки храмове в някои от тези райони. … Те 
ще бъдат градени по храмовите стандарти, които са много по- 
високи от стандартите на сградите за събрания. В тях ще се 
извършват кръщения за мъртвите, служба по надаряване, запе-
чатвания и всички други обреди, които имаме в дома Господен 
и за живите, и за мъртвите“ 2.
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Вдъхновението за този план започва над 20 години по- рано, 
когато президент Хинкли служи като председател на Храмовия 
комитет на Църквата. Загрижен от това, че много от светиите от 
последните дни нямат удобен достъп до храмовите благословии, 
той пише в дневника си: „Църквата може да построи (множество 
малки) храмове на цената на храма Вашингтон (тогава в стро-
еж). Така храмовете ще бъдат близо до хората, вместо хората 
да пътуват на големи разстояния, за да стигнат до тях“ 3.

През 1997 г. откровение от Господ дава живот на тази идея. 
Президент Хинкли споделя за това откровение, когато казва 
освещаващата молитва за храма Колония Хуарес Чиуауа Мекси-
ко. „Именно тук, в Северно Мексико, – се моли той – Ти разкри 
идеята и плановете за по- малък храм, завършени и в най- малки 
подробности, но приспособени като размер към нуждите и 
обстоятелствата на членовете на Църквата в тази част на Твое-
то лозе. Това откровение произлезе от желанието и молитвата 
да се помогне на Твоите люде в тези колонии, които са били 
истинни и верни“ 4.

Шест месеца след като обявява планове за строежа на по- малки 
храмове, президент Хинкли прави друго важно съобщение:

„Пътували сме надлъж и нашир сред членовете на Църквата. 
Общувал съм с мнозина, които притежават много малко от бла-
гата на този свят. Но в сърцата им гори голяма вяра в това дело 
от последните дни. Те обичат Църквата. Обичат Евангелието. 
Обичат Господ и желаят да вършат Неговата воля. Плащат си 
десятъка, колкото и да е скромен. Правят огромни жертви, за да 
посетят храма. Пътуват дни наред на евтини автобуси и стари 
кораби. Спестяват и се лишават, за да стане това възможно.

Те имат нужда от близки до тях храмове – малки, красиви, 
по- лесни за поддръжка храмове. Затова, сега се възползвам от 
възможността да обявя на цялата Църква една програма, според 
която в най- близко бъдеще да се построят около 30 по- малки 
храма. …

Това е изключително начинание. Нищо подобно на него ня-
кога е било опитвано. … Така ще имаме общо 47 нови храма, 
в допълнение на действащите в момента 51. Мисля, че ще е 
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най- добре да добавим още 2, за да ги закръглим на 100 до края 
на този век, който отбелязва 2 000 години „от пришествието на 
нашия Господ и Спасител Исус Христос в плътта“ (У. и З. 20:1). 
Тази програма ще се разгърне в невиждан досега мащаб“ 5.

На 1 октомври 2000 г. президент Хинкли освещава храма 
Бостън Масачузетс, 100- ния действащ храм. Преди края на съ-
щата година, той освещава още два храма в Бразилия. Когато 
умира на 27 януари 2008 г., Църквата има 124 действащи храма 
и още 13 са обявени. Президент Хинкли участва в планирането 
и строежа на повечето от тези 124 действащи храма и лично 
освещава 85 от тях. 

Когато президент Хинкли обявява големия брой нови храмове 
и се възхищава на тяхната красота, той напомня на светиите от 
последните дни целта на тези свещени здания: да благославят 
отделни членове и семейства, един по един. Говорейки за храма 
Сан Диего Калифорния, той казва: „Каква величествено красива 
сграда е това. С цялата си красота, това здание е само средство 
за постигане на дадена цел, тя не е самоцелна. Тази сграда е 
построена и осветена за извършването на свети обреди, които 
Господ е дал в тези дни“ 6.

При друг случай той казва: „Няма човек, който да е приел 
цялото Евангелие, докато не получи (храмовите обреди). И ние 
имаме отговорността да се погрижим тези сгради да бъдат на 
разположение. Не знам още колко време ще мога да се справям 
със задачите си, но се надявам до края на дните си да строя 
Господни храмове, да подсигурявам храмове на хората, така че 
членовете ни да могат да разполагат с удивителните благосло-
вии, които се получават там“ 7.

Учения на Гордън Б. Хинкли
1

Храмовете са израз на нашето свидетелство и 
са най- висша форма на нашето поклонение.

Всеки построен от Църквата на Исус Христос на светиите от 
последните дни храм е израз на свидетелството на тези хора, че 
Бог, нашият Вечен Отец, е жив, че Той има план да благославя 
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Неговите синове и дъщери от всички поколения, че Неговият 
Възлюбен Син, Исус Христос, роден в Витлеем Юдейски и разпъ-
нат на кръст на Голгота, е Спасител и Изкупител на света, Чиято 
единителна жертва прави възможно изпълнението на този план 
в реализирането на вечен живот за всеки човек, който приеме 
и живее според Евангелието 8.

Всичко, което се случва в храма, има въздигаща и облаго-
родяваща функция. Тези обреди обхващат живота тук и отвъд 
смъртта. Свидетелстват колко важен е човека като чедо на Бог. 
Свидетелстват колко важно е семейството като творение на 
Всемогъщия. Свидетелстват за вечността на брачната връзка. 
Свидетелстват за продължаване напред към по- голяма слава. 
Това е място на светлина, място на мир, място на обич, където 
обхващаме вечни неща 9.

Всеки храм … всъщност е паметник на нашата вяра в безсмър-
тието на човешката душа, в това, че тази фаза на земния живот, 
през която преминаваме, е тъй да се каже част от непрестанното 
изкачване нагоре и така, както е сигурно, че има живот тук, със 
същата сигурност ще има живот и отвъд. Това е твърдото ни 
убеждение. То се осъществява чрез Единението на Спасителя и, 
както вече посочих, храмът става мост от този към следващия 
живот. Обредите в храма са с вечен характер 10.

Тези уникални и чудесни сгради и обредите, които се от-
служват в тях, представляват най- висшата страна на нашето 
поклонение. Тези обреди се превръщат в най- дълбок израз на 
нашата теология 11.

Свещените неща заслужават свещено разглеждане. … Когато 
излезете от вратите на Дома Господен, бъдете верни на святото 
обещание да не говорите за свети и толкова висши неща.

Господ казва: „Помнете, че онова, което идва свише, е свещено 
и трябва да бъде изговаряно с грижа и с ограничение от Духа“. 
(У. и З. 63:64.) Казано е също „Не се отнасяй лекомислено към 
свещени неща“ (У. и З. 6:12.)12.
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2
Чрез храмовите обреди, ние получаваме 

най- висшите благословии на Евангелието.

Тези храмове, които вече са по цялата земя, са необходими 
за пълната реализация на Единението на Спасителя. Тук, под 
властта на святото свещеничество, ще се отслужват обредите, 
които водят не само до спасение, но и до вечно възвисяване 13.

Исус Христос, Синът Божий, дава Своя живот на кръста на 
Голгота като изкупление за греховете на цялото човечество. 
Това е една жертва чрез заместник за всеки един от нас. Чрез 
тази жертва се дава обещание за възкресението на всички. Това 
възкресение се реализира чрез Божията благодат, без да е нужно 
усилие от страна на човека. И освен това, чрез ключовете на свя-
тото свещеничество, дадени на Дванадесетте от Господ, когато 
Той крачел сред тях, които ключове са били възстановени в тази 
диспенсация от онези, които са ги държали в древността – чрез 
тях се дават големи допълнителни благословии, включително 
уникалните и забележителни обреди, отслужвани в дома Гос-
поден. Единствено в тези обреди се реализира упражняването 
на „пълнотата на свещеничеството“ (У. и З. 124:28)14.

Храмовите обреди са най- висшите благословии, които Цър-
квата има да предложи 15.

В храмовите благословии за достойните да влязат в храма мъ-
же и жени … се включват измивания и помазвания, за да можем 
да бъдем чисти пред Господ. В тях се включват напътствия, при 
които се предлага надаряване от задължения и благословии, 
които ни мотивират към съвместимо с принципите на Еван-
гелието поведение. Включват се запечатващите обреди, чрез 
които запечатаното на земята се запечатва на небесата, като 
така семейството продължава 16.

(Веднъж) бях извикан да посетя в болницата една майка, 
която страдаше от неизлечимо заболяване. Скоро след това 
тя почина, като остави съпруг и четири деца, сред които едно 
шестгодишно момче. Те изпитваха тъга, дълбока, затрогваща 
и трагична. Но през сълзите им личеше една вяра, красива и 
непоклатима, че, въпреки тази така тъжна раздяла, някой ден 
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ще има повторно събиране, защото този брак е започнал със 
запечатване за времето и вечността в дома Господен, под властта 
на святото свещеничество. …

Мнозина са пътували (на големи разстояния), за да приемат 
благословиите на храмовия брак. Виждал съм как група светии 
от последните дни от Япония – преди да бъде построен храм в 
тяхната родина – се лишават от храна, за да могат да си позволят 
продължителното пътуване до храма храма Лайе Хаваи. Преди 
да имаме храм в Йоханесбург, се срещнах с членове, които сис-
темно се бяха лишавали, за да си позволят 11 000 километровото 
пътуване със самолет от Южна Африка до храма в Съри, Англия. 
В очите им имаше светлина, на лицата им усмивки и на устните 
им свидетелства, чиято стойност безкрайно надхвърляше цената 
на пътуването.

Помня как в Нова Зеландия преди много години чух свиде-
телството на един мъж от Австралия, който, след като сключил 
граждански брак и след това се присъединил към Църквата 
със своята съпруга и децата си, пропътувал целия континент, 
след това пресякъл Тазманово море до Окланд и така стигнал 
до храма в красивата долина Уайкато. Доколкото си спомням 
думите му, той каза: „Не можехме да си позволим да дойдем. 
Нашите материални притежания се състояха от стара кола, 
мебели и кухненски съдове. Казах на семейството си: „Не мо-
жем да си позволим да отидем“. След това погледнах лицата на 
моята красива съпруга и прекрасни деца и си казах: „Не можем 
да си позволим да не отидем. Ако Господ ми даде силата, ще 
мога да работя и да спечеля достатъчно за друга кола и мебели 
и чинии, но ако изгубя тези обични мои, щях да бъда наистина 
беден както в този живот, така и за вечността“ 17.

Затова не е чудно, мои братя и сестри, че с откриването на 
нови храмове … съм виждал сълзи в очите на силни мъже, 
прегърнали съпругите си при олтарите на тези свети храмове. 
Виждал съм сълзи в очите на бащи и майки, когато са прегръ-
щали децата си на същите тези олтари. Чрез силата, която тук 
се упражнява, те са осъзнавали, че нито времето, нито смъртта 
могат да унищожат връзката, с която са обвързани 18.
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3
Храмът е светилище на служба, където 
приемаме спасителни обреди за вече 

починалите, без да са приели Евангелието.

Съществуват безброй милиони, които са живели на земята и 
никога не са имали възможността да чуят Евангелието. Ще им 
бъдат ли отказани благословиите, предлагани в храмовете на 
Църквата?

Чрез живи заместници, които се явяват вместо починалите, 
същите обреди са на разположение на хората, които са напус-
нали земния живот. С това те са свободни да избират дали да 
приемат или отхвърлят земните обреди, извършени за тях, вклю-
чително кръщение, брак и запечатването на семейните връзки. В 
Господното дело няма принуда, но трябва да има възможност 19.

Това е едно светилище на служба. По- голямата част от делото 
в този свят дом се изпълнява чрез заместници за хората, които 
вече са пристъпили завесата на смъртта. Не знам за друго дело, 
което да се сравни с това. То наподобява заместващата жертва 
на Сина Божий за цялото човечество повече от всяко познато ми 
дело. Не се очакват благодарности от хората в отвъдния свят, 
които се облагодетелстват от тава посветено на Господ служе-
ние. Това е служение на живите за мъртвите. Това служение е 
висша форма на алтруизъм 20.

На много момчета и момичета … им е било напомнено, че 
тези храмове не са само за техните родители, но също и за тях. 
Навършили 12 години, те вече могат да влизат в дома Господен и 
да служат като заместници за хората отвъд завесата на смъртта. 
Колко велико и неегоистично е това служение! Какво прекрасно 
нещо е нашите младежи да се включат в това безкористно дея-
ние в полза на тези, които нямат силата да помогнат на себе си.

Ръка за ръка с … нарасналата храмова дейност е повече 
усилие в нашата семейна работа. Компютърът с различните си 
приложения ускорява делото и хората се възползват от новите 
технологии, които им се предлагат. Как може човек да подмине 
заключението, че Господ стои зад всичко това? С увеличаването 
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на приложенията на компютрите, броят храмове се разраства, 
за да се ускори работата по семейна история 21.

Ние сме отговорни за благославянето, вечното благославяне, 
на всички, които някога са живели на земята, неизброените, 
несметни поколения на живелите по земята, всички, които днес 
живеят на земята, и всички, които тепърва ще живеят. Колко 
голяма е нашата отговорност. Трябва да полагаме малко повече 
усилия, да прилагаме повече усърдие, за да я постигнем 22.

Тези отвъд, които не са мъртви, а живи по дух, ще се радват 
и ликуват, когато се събудят и продължат напред към „безсмър-
тието и вечният живот“ (Моисей 1:39)23.

4
Големи благословии ни очакват, когато поддържаме 

своето достойнство и често посещаваме храма.

Призовавам … всеки един от вас днес да подредите живота 
си, за да бъдете достойни за дома Господен, и там да получите 
благословиите, приготвени за вас. … Големи са изискванията, 
но още по- големи са благословиите 24.

Увещавам, с цялата убедителност, на която съм способен, 
нашите хора навсякъде да живеят достойни да притежават 
храмова препоръка, да се сдобият с такава и да гледат на нея 
като на ценен актив, като полагат по- голямо усилие да посе-
щават дома Господен и да приемат от духа и благословиите, 
предоставяни там 25.

Независимо дали можете да посещавате често (храма) или не, 
станете достойни за храмова препоръка и я носете в джоба си. 
Тя ще ви служи за напомняне какво се очаква от вас като светии 
от последните дни 26.

Убеден съм, че всеки мъж или жена, отишъл в храма в дух на 
искреност и вяра, напуска дома Господен като по- добър човек. 
Животът на всеки един от нас има нужда от постоянно усъвър-
шенстване. Необходимо е от време на време да оставяме шума 
и глъчката на света и да пристъпваме сред стените на светия 
дом Божий, за да чувстваме там Неговия Дух в обстановка на 
святост и мир 27.
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Това свещено здание става училище, в което да учим слад-
ките и свещени Божии неща. Тук имаме описан плана на един 
любящ Отец от името на Неговите синове и дъщери от всички 
поколения. Тук пред нас е описана одисеята на вечното пъту-
ване на човека от доземното съществуване, през този живот и 
до живота след това. Велики основни и съществени истини ни 
се дават в яснота и простота, които всички присъстващи могат 
да разберат. …

Храмът е също така място за лично вдъхновение и открове-
ние. Безброй са хората, които в момент на стрес, когато трябва 
да се вземат трудни решения и да се решават сложни пробле-
ми, са идвали в храма в дух на пост и молитва, за да търсят 
божествено напътствие. Мнозина са свидетелствали, че макар 
че гласовете на откровението не са били чути, те са изпитали 
тогава или по- късно подтици относно пътя, който да следват, 
което е било отговор на техните молитви.

Този храм е извор на вечна истина. „Който пие от водата, 
която Аз ще му дам, няма да ожаднее довека“. (Йoан 4:14.) Тук 

„отивайте в дома Господен и там чувствайте неговия 
дух и общувайте с него и така ще опознаете мир, 

който няма да откриете никъде другаде“.
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ни се дават истини, които са божествени по същност и вечни 
по последици.

За онези, които влизат между тези стени, този дом става дом 
на завети. Тук ние обещаваме, по един тържествен и свят на-
чин, да живеем според Евангелието на Исус Христос в неговата 
най- чиста проява. Сключваме завет с Бог, нашия Вечен Отец, 
да живеем според принципите, които са в основата на цялата 
истинна религия 28.

За вас животът изпълнен ли е с грижи? Подложени ли сте на 
проблеми, съмнения и тревоги? Желаете ли да имате мир в сър-
цето и възможност да общувате с Господ и да размишлявате за 
Неговото Евангелие? Отивайте в дома Господен и там чувствайте 
Неговия Дух и общувайте с Него и така ще опознаете мир, който 
няма да откриете никъде другаде 29.

В моменти на тъмнина, опитвайте се да посещавате дома 
Господен и там се отделяйте от света. Приемете Неговите свети 
обреди и ги предложете на вашите предци. Като заключение 
на сесия в храма, седнете тихо в селестиалната стая и се за-
мислете какви благословии сте получили за вас самите или сте 
предложили на вече отишлите си. Сърцето ви ще се изпълни с 
благодарност и размисли за неотменните истини на Господния 
вечен план на щастие ще проникнат в душите ви 30.

Каква привилегия е в този оживен и конкурентен свят да има-
ме свят дом, където можем да изпитаме освещаващото влияние 
на Духа Господен. Ние сме постоянно склонни да развиваме 
чувство на егоизъм. Трябва да го преодоляваме и няма по- добър 
начин от това да отиваме в дома Господен, където да служим в 
едно посредническо взаимоотношение в полза на онези, които 
са отвъд завесата на смъртта. …

… Насърчавам ви да извличате по- голяма полза от тази бла-
гословена привилегия. Това ще пречиства характера ви. Това 
ще премахва обвивката от егоизъм, в която живеят повечето от 
нас. Това буквално ще ни дава очистващо влияние в живота ни 
и ще ни прави по- добри мъже и жени 31.

Знам, че животът ви е натоварен. Знам, че имате много за 
вършене. Но ви обещавам, че ако отивате в дома Господен, ще 
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бъдете благославяни, а животът ви ще става по- добър. Сега, моля 
ви, моля ви, мои братя и сестри, възползвайте се от голямата 
възможност да посещавате дома Господен и така да получавате 
всички прекрасни благословии, които ви очакват там 32.

Предложения за изучаване и преподаване

Въпроси
• Президент Хинкли казва, че храмовите обреди са „най- дълбок 

израз на нашата теология“ (раздел 1) и представляват „най- 
висшите благословии, които Църквата има да предложи“ (раз-
дел 2). Кои са някои от благословиите, които сте получили 
чрез тези обреди?

• Президент Хинкли говори за това как мъже и жени плачат 
от радост в храмовете (вж. раздел 2). От вашия опит, защо 
храмовите обреди предизвикват такива чувства?

• За изкупителното дело за мъртвите, президент Хинкли казва: 
„Какво прекрасно нещо е нашите младежи да се включат в 
това безкористно деяние“ (раздел 3). Какво могат да правят 
родители и младежи, за да работят заедно в това служение?

• Какво можем да правим, за да отделяме време да служим и да 
се покланяме в храма? По какви начини нашата служба в храма 
може да влияе на живота ни извън храма? (За някои примери 
вж. раздел 4.) Как посещението в храма ви е благославяло?

Свързани с темата стихове:
Изход 25:8; 3 Царе 6:11–13; У. и З. 88:119–120; 109:12–13, 24–28; 

110:1–10; 128:22–24

Помощни материали за изучаване
„Споделете наученото. Когато правите това, вашите мисли ще 

бъдат по- ясни и ще имате сили да останете активни в Църквата“ 
(Преподаването – няма по- велико призование, 1999 г., с. 17).
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Единението на Исус 
Христос – огромно по 

обхват, лично по ефект

„Давам свидетелство за Единението на 
Господ Исус Христос. Без него животът 
би бил безсмислен. То е ключовият камък 

в арката на нашето съществуване“.

Из живота на Гордън Б. Хинкли

На 1 януари 2000 г. президент Гордън Б. Хинкли, заедно с 
останалите служители в Първото президентство и Кворума на 
дванадесетте апостоли, публикува общо свидетелство за Спаси-
теля. В това послание, озаглавено „Живият Христос“, те заявяват: 
„Ние даваме своето свидетелство за реалността на Неговия не-
сравним живот и безкрайната добродетел на Неговата велика 
единителна жертва. Никой друг не е оказвал толкова дълбоко 
влияние върху всички хора, които някога са живели, или които 
тепърва ще живеят на тази земя“ 1.

При обръщение на обща конференция три месеца по- късно, 
президент Хинкли свидетелства за голямото влияние, което Спа-
сителят има и върху неговия живот. Той говори по един много 
личен и затрогващ начин, като често му е трудно да овладява 
емоциите си:

„От всичките неща, за които изпитвам благодарност тази сут-
рин, едно стои над останалите. Това е живото свидетелство 
за Исус Христос, Синът на всемогъщия Бог, Князът на мира, 
Светият. …

Исус е мой приятел. Никой друг не ми е давал толкова мно-
го. „Никой няма по- голяма любов от това, да даде живота си за 
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„Всичко е зависело от него – от неговата единителна жертва. … 
това е ключовият камък в арката на великия план на отца“.
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приятелите си“ (Йоан 15:13). Той е дал Своя живот за мен. Той е 
отворил пътя към вечен живот. Само Бог може да направи това. 
Надявам се, че съм достоен да Му бъда приятел.

Той е мой пример. Неговият начин на живот, Неговото абсо-
лютно безкористно поведение, Неговата помощ към нуждаещите 
се, Неговата жертва, всичко това е пример за мен. Никога няма 
да мога напълно да Му подражавам, но мога да се опитам. …

Той е мой изцелител. Удивен съм от невероятните Му чудеса. 
И въпреки това знам, че те са се случили. Приемам истината 
за тези събития, защото знам, че Той е Господар на живота и 
смъртта. Чудесата на Неговото служение изразяват състрадание, 
обич и чувство на човечност, които са прекрасни.

Той е мой водач. За мен е чест да бъда един от многото, ко-
ито Го обичат и които Го следват през двете хилядолетия след 
Неговата смърт. …

Той е мой Спасител и мой Изкупител. Отдавайки живота 
Си в мъка и неизразимо страдание, Той издига мен и всеки от 
нас, всички синове и дъщери на Бог от бездната на вечния 
мрак, който следва смъртта. Той предоставя нещо по- добро – 
система от светлина и разбиране, растеж и красота, чрез която 
можем да вървим напред по пътя, който води към вечен живот. 
Моята признателност е безгранична. Моите благодарности са 
безкрайни.

Той е мой Бог и мой Цар. Век след век Той ще царува като 
Цар на царете и Господ на господарите. Неговата власт няма да 
има край. Неговата слава никога няма да залезе. 

Никой друг не може да заеме Неговото място. Никой няма да 
направи това. Неопетнен и без никакъв недостатък, Той е Агне-
цът Божий, пред Когото се покланям и чрез Когото общувам с 
моя Отец в Небесата. …

С благодарност и с безкрайна обич, аз давам свидетелство за 
тези неща в Неговото свято име“ 2.
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Учения на Гордън Б. Хинкли
1

Обичта на нашия Небесен Отец се изразява 
чрез дара на Неговия Единороден Син.

Сърцето ми се смирява дълбоко, когато размишлявам за го-
лямата обич на моя Небесен Отец. Колко съм благодарен за 
моето знание, че Бог ни обича. Необхватните дълбини на тази 
обич намират израз в дара на Неговия Единороден Син, чрез 
Неговото идване на света, за да даде надежда в сърцата ни, 
доброта и благост във взаимоотношенията ни и най- важното – 
да ни спаси от нашите грехове и да ни поведе по пътя, който 
води към вечен живот 3.

доземното служение на спасителя

Отецът на всички ни, с цялата си любов към нас – Неговите 
чеда – е предложил … план, при който да имаме правото да 
избираме пътя на нашия живот. Неговият Първороден Син, 
нашият по- голям Брат, има ключова роля в този план. Хората 
щели да имат своето право на избор, и отговорността да съпро-
вожда свободата на избор. Човекът щял да върви в пътищата 
на света, да греши и да се препъва. Но Синът Божий щял да 
вземе върху Си плът, за да принесе Себе си в жертва и да из-
върши Единение за греховете на всички хора. Чрез неизразими 
страдания Той щял да стане великият Изкупител, Спасителят 
на цялото човечество 4.

Земното служение на спасителя

В цялата история не е имало величие като Неговото. Той, 
Великият Йехова, има благоволението да бъде роден в смърт-
ността в една Витлеемска ясла. Като момче израства в Назарет 
и „напредваше в мъдрост, в ръст и в благоволение пред Бога и 
човеците“ (Лука 2:52).

Кръстен е от Йоан в река Йордан „и, ето, отвориха Му се 
небесата и видя, че Божият Дух слиза като гълъб и се спуска 
на Него;

и ето глас от небесата, който казваше: Този е възлюбеният Ми 
Син, в Когото е Моето благоволение“ (Мат. 3:16–17).
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През трите години на Неговото земно служение Той прави 
това, което никой друг не е правил преди това; учи по начин, 
по който никой друг не е учил.

След това идва времето да бъде принесен в жертва. На вечеря-
та в Горната стая Той прекарва последни часове с Дванадесетте 
в земния живот. Докато им мие краката, им преподава урок по 
смирение и служба, който те никога не забравят 5.

страдание в Гетсиманската градина

Следва страданието в Гетсимания, „което страдание – казва 
Той – накара Мен самият, тъкмо Бог, най- великият от всички, 
да потреперя от болка и да кървя от всяка пора, и да страдам и 
тялом, и духом“ (У.и З. 19:18)6.

В Гетсиманската градина Той страда толкова силно, че потта 
Му става на големи капки кръв, докато се моли на Неговия Отец. 
Но всичко това е част от Неговата велика единителна жертва 7.

(Веднъж бях седнал) в сянката на едно старо маслиново дърво 
(в Гетсиманската градина) и прочетох за ужасната борба на Сина 
Божий, докато Той посреща неотменното си страдание, като 
големи капки кръв се стичат по лицето Му и Той се моли тази 
чаша да Го отмине, но накрая казва: „Не Моята воля, а Твоята 
да бъде“. … Имах съвсем ясното чувство, че тази молба няма 
предвид толкова предстоящата физическа болка от ужасното, 
брутално разпъване на кръст. Сигурен съм, тя е част от изпита-
нието. Но мисля, че в голяма степен това е тежестта от Неговата 
роля във вечното благосъстояние на всички синове и дъщери 
Божии от всички поколения на времето.

Всичко е зависело от Него – от Неговата единителна жертва. 
Това е ключът. Това е ключовият камък в арката на великия 
план, който Отца е подготвил за реализиране на вечния живот 
на Неговите синове и дъщери. Колкото и ужасна да е тази ро-
ля, колкото и тежко да е нейното изпълнение, Той я приема, 
реализира я и така постига нещо удивително и прекрасно. Не 
мисля, че напълно можем да я разберем. Въпреки това, като 
осъзнаем малка част от нея, ние се научаваме да бъдем все по- 
благодарни за нея 8.
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арестуване, разпъване на кръста и смърт

Той е поведен от тежки и груби ръце и през нощта, противно 
на закона, е доведен пред Анна и след това пред Каяфа, лукавия 
и зъл началник на Синедриона. Рано сутринта Той повторно 
е доведен пред този порочен интригант. След това е отведен 
пред Пилат, римския управител, който получава следното пре-
дупреждение от съпругата си: „Не прави нищо на Този правед-
ник“ (Мат. 27:19). Римлянинът, с цел да избяга от отговорност, 
Го изпраща при Ирод, покварения, развратен и зъл тетрарх на 
Галилея. Христос е руган и бит. Коронован е с венец от остри 
тръни; подигравателна пурпурна мантия е сложена на кървя-
щия Му гръб. Отново е отведен пред Пилат, на когото тълпата 
извиква: „Разпъни Го! Разпъни Го!“ (Лука 23:21).

С тежки стъпки стига до Голгота, където нараненото Му тя-
ло е приковано за кръста в изпълнение на най- нехуманния и 
болезнен метод на екзекуция, който може да бъде измислен от 
тези садистични умове.

Но въпреки това Той извиква: „Отче, прости им, защото не 
знаят какво правят“ (Лука 23:34)9.

Няма по- мъчителна картина в цялата история от страдания-
та на Исус в Гетсимания и на кръста, самотен: Изкупителят на 
човечеството, Спасителят на света, реализиращ Единението. 

Помня как с президент Харолд Б. Лий … бяхме в Гетсиманска-
та градина в Ерусалим. Можехме да усетим, само в малка степен, 
ужасната борба, която се е случила там, борба толкова тежка, 
че, докато Исус сам се бори в духа, едри капки кръв капят от 
всяка пора (вж. Лука 22:44; У. и З. 19:18). Спомнихме си как е бил 
предаден от човек, призован на доверена позиция. Спомнихме 
си как зли човеци с тежки ръце хващат Сина Божий. Спомнихме 
как в Своята самота и агония на кръста, Той извиква: „Боже Мой, 
Боже Мой, защо си Ме оставил?“ (Maт. 27:46). И въпреки всичко, 
Спасителят на света смело продължава напред и осъществява 
за нас Единението 10.

Изминават часове, през които Неговият живот се отслабва 
в агония. Земята се разтърсва, булото на храма се раздира. 
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Пресъхналите Му устни изговарят следните думи: „Отче в Твоите 
ръце предавам духа Си. И като каза това, издъхна“ (Лука 23:46).

Това е краят. Земният Му живот приключва. Той го дава като 
откуп за всички. Умират надеждите на хората, които Го обичат. 
Забравени са направените от Него обещания. Забързано, но с 
внимание, тялото Му е поставено в чужда гробница в навече-
рието на юдейския Съботен ден 11.

Възкресение

Рано сутринта в неделя Мария Магдалена и други жени отиват 
при гробницата. Те се учудват как е могло камъкът да бъде из-
търкалян от входа на гробницата. Когато пристигат, един ангел 
им казва: „Защото зная, че търсите разпънатия Исус.

Няма Го тук; защото възкръсна, както и каза“ (Мат. 28:5–6).

„няма Го тук; защото възкръсна, както и каза“ (Матей 28:6).
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Това никога не се е случвало преди този момент. Празната 
гробница дава отговор на вековен въпрос. Павел съвсем уместно 
пита: „О смърт, къде ти е победата? О, смърт, къде ти е жилото?“ 
(1 Кор. 15:55)12.

2
Всички хора ще бъдат вдигнати от гроба 
чрез изкупителната жертва на Спасителя.

„Чудото на това утро на възкресението … е чудо за цялото 
човечество. То е чудото на силата на Бог, Чийто Възлюбен Син 
отдава живота Си, за да изкупи греховете на всички, една жертва, 
породена от любов, за всеки Божий син и дъщеря. Като прави 
това, Той разчупва печатите на смъртта 13.

Няма нищо по- универсално от смъртта и нищо по- изпълнено 
с надежда и вяра от увереността за безсмъртие. Окаяната скръб, 
която идва със смъртта, загубата, която следва смъртта на обичан 
човек, се смекчават единствено от неизменността на Възкресе-
нието на Сина Божий. …

Винаги, когато удари студената ръка на смъртта, през скръб-
та и тъмнината на този час просветва триумфалната фигура на 
Господ Исус Христос, на Него, Сина Божий, Който, чрез даде-
ната Му сила побеждава смъртта. Той е Изкупителят на света. 
Той е дал живота Си за всеки от нас. Взел го е отново и става 
първият плод на починалите. Той, като Цар на царете, стои над 
всички останали царе. Той, като Всемогъщият, стои над всички 
останали. Той е наша утеха, единствената ни истинска утеха, 
когато тъмното було на смъртта ни покрие и духът напусне 
човешкото тяло.

Над цялото човечество стои Исус Христос 14.

Помня как говорих на погребалната служба на един добър 
човек, мой приятел, чиято добрина ме караше да полагам малко 
повече усилия. През годините опознах неговите усмивки, доб-
рите му думи, действието на силния му интелект, усилената му 
служба на околните. И изведнъж този толкова интелигентен и 
добър човек умря. Гледах безжизненото му тяло. То нито ме 
разпозна, нито помръдна, нито каза нещо. …



Г л а В а  2 4

345

Вдигнах поглед към ридаещата вдовица и децата му. Те знаеха, 
така както аз знаех, че никога повече в този живот нямаше да 
чуят гласа му. Но ме обзе едно деликатно чувство, неописуемо 
в същността си, което ми даде мир и успокоение. Изглежда ми 
казваше: „Млъкнете и знайте, че Аз съм Бог“ (Пс. 46:10).

Също така ми казваше: „Не се тревожи. Всичко това е част 
от Моя план. Никой не може да избегне смъртта. Дори Моят 
Възлюбен Син умря на кръста. Но като направи това, Той стана 
славният първи плод на Възкресението. Той отне жилото от 
смъртта и победата от гроба“. 

Можех да чуя в ума си как Господ казва на скърбящата Марта: 
„Аз съм възкресението и животът. Който вярва в Мене, макар и 
да умре, ще живее. Никой, който е жив и вярва в Мене, няма да 
умре вовеки“ (Йоан 11:25–26)15.

3
Чрез единителната жертва на Спасителя ни се дава 

възможността за възвисяване и вечен живот.

Да благодарим на Всемогъщия. Неговият славен Син е разкъ-
сал връзките на смъртта, най- голямата от всички победи. … Той 
е нашият триумфиращ Господ. Той е наш Изкупител, извършил 
Единение за греховете ни. Чрез Неговата изкупителна жертва 
всички хора ще възкръснат. Той е проправил пътя, чрез който 
можем да получим не само безсмъртие, но и вечен живот 16.

Донякъде разбирам значението на Неговото Единение. Не 
мога да го обхвана цялостно. То е толкова безпределно в обхвата 
и толкова лично в ефектите си, че не се поддава на разбиране 17.

Величината на Единението не е изцяло достижима за способ-
ностите на нашия разум. Аз знам само, че се е случило и че е 
извършено за вас и за мен. Когато Спасителят предава Себе си 
в откуп за греховете на цялото човечество, страданието е тъй 
голямо, агонията тъй силна, че никой от нас не може напълно 
да ги разбере.

Чрез Него ние получаваме прошка. Чрез Него се дава обеща-
нието, че на цялото човечество ще бъде дадена благословията 
на спасението и възкресението от мъртвите. Именно чрез Него 
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и Неговата всеобхватна саможертва, и чрез подчинение от наша 
страна, ни се дава възможността за възвисяване и вечен живот 18.

Не сме ли всички отклонили се синове и дъщери, които имат 
нужда да се покайват и да черпят от опрощаващата милост на 
нашия Небесен Отец и да следват Неговия пример?

Неговият Възлюбен Син, нашият Изкупител, ни подава ръка 
с прошка и милост, но, правейки го, Той заповядва покаяние. … 
Господ казва – цитирам от едно откровение, дадено на Пророка 
Джозеф:

„Ето защо Аз ти заповядвам да се покаеш, покай се, да не би 
да те поразя с жезъла на устата Ми и с яростта Ми, и с гнева 
Ми, и страданията ти да бъдат тежки, не знаеш колко тежки, не 
знаеш колко болезнени, да, не знаеш колко непоносими.

Защото ето, Аз, Бог, съм изстрадал тези неща за всички, та да 
могат те да не страдат, ако се покаят.

Но ако те не се покаят, трябва да страдат, тъкмо като Мен,

Което страдание накара Мен самия, тъкмо Бог, най- великият 
от всички, да потреперя от болка и да кървя от всяка пора, и да 
страдам и тялом, и духом. …

Поучи се от Мен и послушай словата Ми; ходи в кротостта на 
Духа Ми и ще имаш мир в Мен“. (У. и З. 19:15–18, 23)19.

Накрая, когато цялата история бъде прегледана, когато дъл-
бините на човешкия ум бъдат проучени, няма да има нищо 
по- удивително, нищо по- величествено, нищо по- всеобхватно 
от това деяние на благодат, чрез което Синът на Всемогъщия, 
Князът в Дома на Отца, Който преди това е говорил като Йехова, 
Който е имал благоволението да дойде на земята като роден 
във Витлеем младенец, е дал живота Си в страдание и болка, за 
да могат синовете и дъщерите Божии от всички поколения на 
времето, които всички трябва да умрат, отново да се движат и 
живеят вечно. Той е направил за нас това, което никой от нас 
не може да направи за себе си. …

Пророкът Исайя казва:

„Той наистина понесе печалта ни и със скърбите ни се 
натовари; …
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Но Той беше наранен за нашите престъпления, беше бит 
поради нашите беззакония; върху Него дойде наказанието, до-
насящо нашия мир, и с Неговите рани ние се изцелихме“ (Иса. 
53:4–5).

Това е удивителната и истинска история на Рождеството. 
Раждането на Исус във Витлеем е предговор. Тригодишното 
служение на Учителя е пролог. Величествената същност на този 
разказ е Неговата жертва, напълно саможертвената агонизираща 
смърт на кръста на Голгота, за да изкупи греховете на всички ни.

Епилогът е чудото на Възкресението, което ни дава следното 
обещание: „Защото, както в Адам всички умират, така и в Христос 
всички ще живеят“ (1 Кор. 15:22).

Не би имало Коледа, ако нямаше Великден. Младенецът Исус 
от Витлеем щеше да бъде само още едно бебе, ако го нямаше 
изкупващият Христос от Гетсимания и Голгота и триумфа на 
Възкресението.

Вярвам в Господ Исус Христос, Синът на Вечния, Жив Бог. 
Няма по- велик, който да е крачил по земята. Никой друг не 
е направил съизмерима жертва или е осигурил подобна бла-
гословия. Той е Спасителят и Изкупителят на света. Вярвам в 
Него. Провъзгласявам Неговата божественост недвусмислено и 
безусловно. Обичам Го. Произнасям името Му с благоговение и 
почит. Покланям Му се, както се покланям на Неговия Отец – в 
дух и истина. Да благодарим на Бог за Неговия Възлюбен Син, 
Който протегна ръка много отдавна и каза на всеки един от нас: 
„Елате при Мене всички, които се трудите и сте обременени, и 
Аз ще ви успокоя“ (Мат. 11:28).

… Желая всеки от вас да прекара известно време, дори само 
час, в тих размисъл и спокойно съзерцание над изключител-
ността и величието на Сина Божий 20.

„Давам свидетелство за Единението на Господ Исус Христос. 
Без него животът би бил безсмислен. То е ключовият камък в 
арката на съществуването ни. То потвърждава, че сме живели, 
преди да бъдем родени в смъртността. Земният живот е само 
едно стъпало към по- славно съществуване в бъдещето. Скръбта 
от смъртта е смекчена от обещанието за възкресение 21.
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Исус е Христос, предопределеният Син Божий, Който има 
благоволението да дойде на земята, роден в ясла във васална 
държава със подчинен народ, Синът Божий, Единородният на 
Отца в плътта, Първородният на Отца и Начинател на наше-
то спасение. Той е наш Изкупител, наш Спасител, чрез Чието 
Единение вечният живот става възможен за всички хора, които 
вървят в подчинение на Неговите учения 22.

Предложения за изучаване и преподаване

Въпроси
• Защо Небесният Отец ни е дал „дара на Неговия Единороден 

Син“? (Вж. раздел 1.) Какво можете да правите като израз на 
благодарност за този дар? Какви са вашите мисли и чувства, 
докато четете обобщението на президент Хинкли за всичко, 
което Спасителят е направил за нас?

• В раздел 2 сравнете думите, които президент Хинкли изпол-
зва, за да опише смъртта, с тези, които използва, за да опише 
възкресението. Какво научавате от различията в тези думи? 
Как вашето свидетелство за Възкресението на Спасителя влияе 
на живота ви?

• Какво научавате от свидетелството на президент Хинкли за 
Единението на Исус Христос? (Вж. раздел 3.) Как Единението 
е благословило лично вас? Какви чувства изпитвате, когато 
мислите за жертвата на Спасителя за вас? Отделете време за 
„тих размисъл и спокойно съзерцание“ за Спасителя. 

Свързани с темата стихове:
Исайя 53; Йоан 3:16; 11:25; 2 Нефи 9:6–13; Алма 7:11–13; 34:8–

10; Еламан 14:13–19; У. и З. 18:10–12

Помощ в преподаването
„Докато се подготвяте с молитва да преподавате, може да 

бъдете насочени да наблегнете на определени принципи. Мо-
же да получите разбирането как най- добре да представите да-
дени идеи. Може да откриете примери, предметни уроци и 
вдъхновяващи случки в простите дейности на живота. Можете 
да получите усещане да поканите даден човек да ви помогне 
с урока. Също така може да си спомните лично преживяване, 
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което да споделите“ (Преподаването – няма по- велико призо-
вание, 1999 г., с. 48).
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„В крайна сметка вярата… представлява нашата 
единствена истинска и трайна надежда“.
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Продължавайте напред с вяра

„Ако има нещо, от което вие и аз наистина 
имаме нужда, … (това е) вярата, която ни 

подтиква да коленичим и да умоляваме Господ за 
напътствие, след което, получили божествена 

увереност, да станем на крака и да се захванем за 
работа, за да постигнем желаните резултати“.

Из живота на Гордън Б. Хинкли

„При заминаването ми на мисия (като млад мъж) – си спомня 
президент Гордън Б. Хинкли – моят добър баща ми даде една 
картичка, на която бяха написани пет думи. Това са Господните 
слова, отправени към началника на синагогата, когато научава 
вестта за смъртта на дъщеря му: „Не бой се, само вярвай“. (Марк 
5:36.)“ 1. Когато старейшина Хинкли служи в Англия, той изпитва 
множество трудности, при които е нужно да помни тези пет 
думи. По- късно описва едно такова преживяване:

„Един ден три или четири лондонски вестника публикуваха 
прегледи на ново издание на стара книга, написана със злона-
мерен и грозен тон, които коментираха, че книгата представлява 
история на мормоните. Президент Мерил (моят президент на 
мисия) ми каза: „Искам да отидеш при издателя и да протести-
раш относно това“. Аз го погледнах, като исках да кажа: „Аз не 
ставам за тази задача“. Но смирено казах: „Да, господине“.

Не се колебая да кажа, че бях уплашен. Отидох в стаята си и 
се почувствах така, както мисля, че се е чувствал Моисей, когато 
Господ му заповядал да отиде и да говори с фараона. Казах мо-
литва. Стомахът ми бе станал на топка, когато отидох до станци-
ята на улица Гуудж, за да взема метрото до Флийт стрийт. Открих 
офиса на директора на издателството и представих картичката 
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си на секретарката. Тя я взе и отиде във вътрешния офис, след 
което скоро се върна и каза, че директорът бил твърде зает да 
ме приеме. Отговорих, че бях дошъл от осем хиляди километ-
ра и че щях да чакам. В рамките на час тя влезе два- три пъти в 
неговия офис и той накрая ме покани да вляза. Никога няма да 
забравя гледката при моето влизане. Той пушеше дълга пура с 
израз на лицето, който сякаш казваше: „Не ми досаждай“.

В ръка носех прегледите. Не си спомням какво казах след 
това. Една друга сила сякаш говореше чрез мен. В началото 
той се защитаваше и репликите му бяха враждебни. След това 
започна да омеква. Завърши, като обеща, че ще направи нещо. 
В рамките на един час всеки разпространител на книги в Ан-
глия получи известие да върне книгите на издателя. С цената 
на много средства той напечата и вложи в началото на всяка 
книга изявление, гласящо, че това не е историческа книга, а 
художествена проза, и че публикуването ѝ е нямало за цел да 
обиди мормоните. Години по- късно той направи друга значи-
телна услуга на Църквата, и всяка година до неговата смърт аз 
получавах коледна картичка от него“ 2.

Като приема задачата да посети офиса на издателя, президент 
Хинкли прави нещо, което се превръща в модел, който следва 
цял живот: с вяра приема задачата, моли Господ за помощ и се 
захваща за работа.

Учения на Гордън Б. Хинкли
1

Вярата в Небесния Отец и Исус Христос може да 
се превърне в извор на целенасочен живот.

Ако има нещо, от което вие и аз наистина имаме нужда, за да 
ни помогне да открием успех и удовлетворение в този живот, 
това е вяра – тази динамична и чудотворна сила, чрез която, 
според казаното от Павел, са сътворени самите светове (вж. 
Евреите 11:3). И имам предвид не някаква отвлечена идея, а 
практичната, прагматична, дейна вяра – вярата, която ни под-
тиква да коленичим и да умоляваме Господ за напътствие, след 
което, получили божествена увереност, да станем на крака и 
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да се захванем за работа, за да постигнем желаните резултати. 
Такава вяра е безценен актив. В крайна сметка вярата от този 
вид представлява нашата единствена истинска и трайна надежда.

… Вярата може да се превърне в извор на целенасочен живот. 
Няма по- силна мотивация за всяко заслужаващо си начинание от 
знанието, че сме чеда Божии, че Бог очаква да направим нещо 
със своя живот и че Той ще ни помага, когато търсим помощ. …

… Когато говоря за вяра, нямам предвид някаква абстракт-
на идея. Имам предвид жива, активна сила, която произлиза 
от знанието за Бог като наш Отец и Исус Христос като наш 
Спасител. …

… Вярата в Бога Всемогъщи е най- голямата мотивираща 
сила, която да променя живота ни 3.

Преди много години работех за една от нашите железопътни 
компании, чиито релсови пътища се промушваха сред прохо-
дите на (тези) планини. Често пътувах с влакове. Беше по вре-
мето, когато имаше парни локомотиви. Тези големи чудовища 
върху релсите бяха огромни, бързи и опасни. Често се чудех 
как машинистът се осмелява да извършва такова дълго пътуване 
през нощта. Тогава осъзнах, че това не е едно дълго пътуване, а 
по- скоро постоянно продължаване на едно кратко пътуване. Ма-
шината разполагаше с мощен челен фар, който осветяваше пътя 
на разстояние от около 300 – 400 метра. Машинистът виждаше 
само на това разстояние и то беше достатъчно, защото беше 
постоянно там, пред него, през цялата нощ чак до зазоряването 
на новия ден. …

Така е и с нашето вечно пътуване. Ние вървим стъпка по 
стъпка. Като правим това, ние продължаваме напред в неизвест-
ността, но вярата осветява пътя. Ако подхранваме тази вяра, ние 
никога няма да ходим в мрак. …

Трудността пред всеки член на тази Църква е предприемането 
на следващата стъпка, поемането на отговорността, за която е 
призован, въпреки че може да не чувства, че има необходимите 
за това качества, и да направи това с вяра, като има пълната 
надежда, че Господ ще облекчава пътя пред него 4.
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2
Вярата е основата на свидетелството и 
силата на Господното дело на земята.

Единственото истинско богатство на Църквата се състои във 
вярата на нейните членове 5.

Удивително и прекрасно нещо е, че хиляди са докосвани от 
чудото на Светия Дух, като вярват, приемат истината и стават 
членове (на Църквата). Кръщават се. Животът им става по- добър. 
Случват се чудеса. Едно семе от вяра пуска корен в сърцата им. 
То пониква според техния напредък. И те приемат принцип след 
принцип, докато получат всяка една от удивителните благосло-
вии, които се дават на хората, които вървят с вяра в Църквата 
на Исус Христос на светиите от последните дни.

… Този безценен и прекрасен дар от вяра, този дар от Бог, 
нашия Небесен Отец, все още е самата сила на това дело и ти-
хата жизненост на неговото послание. Вярата стои зад всичко 
това. Вярата е неговата същност. Независимо дали става въпрос 
за заминаване на мисия, живот според Словото на мъдростта 
или плащане на десятък, тя е в основата. Вярата, която е в нас, 
се проявява във всяко наше действие.

… Силата на това дело и царство не е в материалните му 
активи, колкото и впечатляващи да са те. Тя е в сърцата на 
неговите членове. Затова жъне успехи. Затова е силно и се 
разраства. Затова може да реализира прекрасните неща, които 
постига. Всичко това произлиза от дара от вяра, който се дава 
от Всемогъщия на Неговите чеда, които не се съмняват и не се 
страхуват, а продължават напред. …

Вярата е основата на свидетелството. Вярата определя преда-
ността към Църквата. Вярата се изразява чрез жертвите, които 
с желание се правят, за да може да напредва Господното дело 6.

Евангелието е блага вест. То е едно триумфално послание. То 
е кауза, която да бъде реализирана с ентусиазъм. …

Нека не се страхуваме. Исус е наш предводител, наша сила 
и наш цар.
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Живеем в епоха на песимизъм. А ни е дадена мисия на вяра. 
Мои братя и сестри навсякъде, призовавам ви да затвърждавате 
своята вяра, да придвижвате напред това дело по целия свят. …

„Братя, не трябва ли да продължаваме в такова едно велико 
дело? Вървете напред, а не назад. Кураж, братя, и напред, напред 
към победата!“ (У. и З. 128:22). Това пише Пророкът Джозеф в 
своя псалм на вярата.

Колко славно е миналото на това велико дело. То е изпъл-
нено с героизъм, смелост, дързост и вяра. Колко удивително 
е настоящето, докато ние вървим напред, за да благославяме 
живота на хората навсякъде, където искат да чуят посланието 
на Господните служители. Колко прекрасно ще бъде бъдеще-
то, докато Всемогъщият продължава да върши Своето славно 
дело, докосвайки за добро всеки, който приеме Евангелието Му 
и живее според него, и дори ще дарява вечни благословии на 
Своите синове и дъщери от всички поколения, чрез безкорист-
ната работа на хората, чиито сърца са изпълнени с любов към 
Изкупителя на света. …

Каня всеки един от вас, където и да се намирате като членове 
на тази Църква, да се вдигнете на крак и с песен в сърцето да 
продължавате напред, като живеете според Евангелието, обича-
те Господ и изграждате царството. Заедно ние ще поддържаме 
курса и ще подхранваме своята вяра, като Всемогъщият ще 
бъде наша сила 7.

3
С вяра ще можем да преодоляваме страха и 

всяка пречка и трудност в живота си.

Има ли човек сред нас, който може да твърди, че никога не 
е чувствал страх? Не познавам човек, който да е бил напълно 
свободен от него. Разбира се, има хора, които се страхуват 
повече от други. Някои успяват бързо да победят страха си, 
но други се хващат в неговия капан, обезсърчават се и дори 
претърпяват поражение. Страдаме от страха, че ще ни се при-
смеят, от страха, че ще се провалим, от страха, че ще останем 
сами, от страха, че ще останем невежи. Някои се страхуват от 
настоящето, други от бъдещето. Някои носят бремето на греха 
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и биха дали почти всичко, за да се освободят от това бреме, но 
се страхуват да променят живота си. Нека осъзнаем, че страхът 
не идва от Бог; това разяждащо, съсипващо и унищожаващо 
чувство идва от противника на истината и праведността. Стра-
хът е противоположността на вярата. Той има корозиращ, дори 
смъртоносен ефект 8.

Павел пише следното на Тимотей: „Бог ни е дал дух не на 
страх, а на сила, любов и себевладение.

И тъй, не се срамувай да свидетелстваш за нашия Господ“ 
(2 Тим. 1:7–8).

Бих искал всеки член на тази Църква да постави тези думи на 
място, където да ги вижда всяка сутрин, докато слага началото на 
новия ден. Те ще ни дават смелостта да отваряме уста, ще ни да-
ват вярата да опитваме, ще укрепват нашата увереност в Господ 
Исус Христос. Вярвам, че по земята ще се случват още чудеса 9.

„не се срамувай да свидетелстваш за нашия Господ“ (2 тимотей 1:8).
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Един ден говорих с мой приятел, който е избягал от родина-
та си. Когато едно от правителствата ѝ пада, той е арестуван 
и затворен. Съпругата и децата му успяват да избягат, но за 
повече от три години той е затворник без да може да общува с 
обичаните от него хора. Храната е ужасна, условията за живот 
са подтискащи и няма възгледи за освобождаване.

„Какво те държеше през всичките тези тежки дни?“ – попитах аз.

Той отговори: „Моята вяра, моята вяра в Господ Исус Христос. 
Дадох на Него моето бреме и така то ми се струваше много 
по- леко“ 10.

Всичко се подрежда. Не се притеснявай. Казвам си това всяка 
сутрин. Всичко ще се подреди. Ако дадете най- доброто, всичко 
ще се подреди. Уповавайте се на Бог и вървете напред с вяра 
и увереност в бъдещето. Господ няма да ни изостави. Той няма 
да ни изостави 11.

Не би ли могъл всеки от нас да каже, че ако имахме по- силна 
вяра в Бог, щяхме да се справяме по- добре? Няма твърде голяма 
пречка, няма твърде голяма трудност, ако имаме вяра. С вяра 
можем да се издигнем над отрицателните влияния в живота ни, 
които непрекъснато ни дърпат надолу. С усилие можем да раз-
виваме способността да подчиняваме подтиците, които водят 
до принизяващи и зли действия. С вяра можем да контролираме 
страстите си. Можем да помагаме на хората, които се чувстват 
обезсърчени и са се предали, можем да ги стоплим чрез силата 
и влиянието на нашата собствена вяра 12.

4
Ако упражняваме вяра, Господ ще ѝ помага да расте.

Когато упражнявате своите таланти и отделяте от времето 
си за служба, вашата вяра ще расте и съмненията ви ще се 
смаляват 13.

Църквата ще ви кани да правите много неща. Ще ви кани да 
служите в различни призования. Ние нямаме платени служите-
ли. Вие ставате служители на тази Църква и винаги, когато сте 
призовани да служите, ви моля да приемате, и когато правите 
това, вашата вяра ще укрепва и ще расте. Вярата е като мускула 
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на ръката ми. Ако я упражнявам, ако я подхранвам, тя ще расте; 
ще извърши много неща. Но ако я сложа в превръзка и не върша 
нищо с нея, тя ще стане слаба и безполезна – така ще стане и с 
вас. Ако приемате всяка възможност, ако приемате всяко призо-
вание, Господ ще направи така, че да можете да го изпълнявате. 
Тази Църква няма да ви покани да направите нещо, което да не 
можете да правите с помощта на Господ 14.

Ето какво се моля за всички ни: „Господи, прибави ни още 
вяра“ (вж. Лука 17:5). Прибави ни още вяра, за да преодоляваме 
пропастите от несигурност и съмнения. …

… Господи, прибави ни още вяра, за да побеждаваме посред-
ствените хулители на това Твое велико и свято дело. Укрепвай 
нашата воля. Помагай ни да изграждаме и разширяваме Твоето 
царство според великата Ти повеля, така че това Евангелие да 
бъде проповядвано по целия свят като свидетелство на всички 
народи. …

… Давай ни вярата да гледаме отвъд проблемите на настоя-
щето и да виждаме чудесата на бъдещето. Давай ни вяра да 
плащаме десятък и дарения и да се уповаваме на Теб, Всемогъ-
щия, да разкриваш небесните отвори, както си обещал. Давай 
ни вяра да вършим правилното и да приемаме последствията.

Давай ни вяра, когато бурите на противопоставянето ни 
връхлитат и притискат към земята. В болест нека уповаваме 
на силата на свещеничеството. Нека следваме следното на-
пътствие на Яков:

„Болен ли е някой от вас, нека повика църковните (старей-
шини) и нека се помолят над него и го помажат с масло в Гос-
подното име.

И молитвата, която е с вяра, ще избави страдалеца, Господ 
ще го привдигне“ (Яковово 5:14–15; курсив добавен). …

Господи, когато ходим в долината на мрачната сянка, давай 
ни вяра да се усмихваме през нашите сълзи със знанието, че 
всичко в живота е част от вечния план на нашия любящ Отец, 
че когато този живот приключи, ни очаква друг по- славен, и че 
чрез Единението на Сина Божий всички ще се вдигнем от гроба 
и верните ще получат възвисяване.
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Давай ни вяра да реализираме изкупителното дело за мърт-
вите, така че Твоите вечни цели да се изпълняват за ползата на 
Твоите синове и дъщери през всички поколения.

Отче, давай ни вяра да следваме напътствията Ти за малките 
неща, които са толкова важни. …

Господи, прибави ни още вяра в нашите ближни и в нас сами-
те, както и в способността ни да вършим добро и велики дела. …

Отче, прибави ни още вяра. От всички наши нужди, най- 
голяма е нуждата нашата вяра да нараства. И така, скъпи Отче, 
прибавяй към нашата вяра в Теб и Твоя Възлюбен Син, в Твоето 
вечно дело, в нас като Твои чеда и във нашата способност да 
следваме Твоята воля, Твоите учения, смирено се моля в името 
на Исус Христос, амин 15.

Предложения за изучаване и преподаване

Въпроси
• Президент Хинкли учи, че вярата в Бог е „най- голямата мо-

тивираща сила, която да променя живота ни“ (раздел 1). Кои 
преживявания са ви помагали да научите колко сила има вя-
рата? Как сте осъзнавали, че когато „продължаваме напред в 
неизвестността, … вярата осветява пътя“?

• Какво можем да научим от раздел 2 за източника на силата 
на Църквата? Как вярата и жертвата са свързани една с дру-
га? Помислете как можете да следвате призива на президент 
Хинкли „да придвижвате напред това дело по целия свят“.

• Защо според вас вярата има силата да ни помага в моменти 
на изпитания? (Вж. раздел 3.) Кога вярата ви е помагала да 
победите страха? Кога вярата ви е помагала да преодолеете 
други пречки?

• Прегледайте молитвата на президент Хинкли в раздел 4. Кои 
думи в тази молитва имат специално значение за вас? Как 
вярата може да ни помага да преодоляваме несигурност и 
съмнения? Как вярата може да ни помага да гледаме отвъд 
проблемите и да виждаме чудеса?
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Свързани с темата стихове:
Йоан 14:12–14; Римляните 5:1–5; 2 Нефи 26:12–13; Мороний 

7:33–38; У. и З. 27:16–18

Помощ в преподаването
„Когато редовно и с усърдие изучаваме Писанията и искре-

но търсим напътствие от Духа, ще можем да получаваме про-
светлението как да се подготвят уроците. Също така ще бъдем 
подготвени да получим и следваме подтиците на Духа, докато 
преподаваме“ (Преподаването – няма по- велико призование, 
1999 г., с. 14).
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олимпийски игри в Солт Лейк 
Сити, 29–30

брак на, за Марджъри Пей, 
14–15, 99–100, 159–161

дава интервю в предаването 
„60 минути“, 29, 286–288

детство на, 3–4
завършва Университета на 

Юта, 6, 59
като баща, 14–15, 113, 171
като млад мъж среща изпита-

ния на вярата, 5–6
като съпруг, 14, 159–161
набляга върху задържането на 

новопокръстените, 34–35, 
311–321

насърчава светското и духовно 
обучение, 33–35, 247–258

образование на, 4–6
обявява призоваването на пре-

зидентствата на области, 25
освещава 100- я действащ храм, 

36, 326
освещава Центъра за конфе-

ренции, 37
погребална служба за, 40–41
получава диагноза рак, 40
получава откровение за стро-

еж на малки храмове, 35–36, 
325–326

получава президентския Медал 
на свободата, 30

представя Кредитния фонд за 
образование, 34–36, 199, 203

представя „Семейството: про-
кламация към света“, 33, 173

продуцирането на филма за 
надаряването в храма Берн 
Швейцария, 16- 17

пълновременна мисия на, 6- 9, 
71, 209, 297–299, 351–352

пътувания на, 9–10, 30–32, 45, 
99, 160, 300

работи в железопътната компа-
ния “Денвър и Рио Гранде”, 15

работи като изпълнителен сек-
ретар на Общата мисионер-
ска комисия, 16–17

работи като изпълнителен 
секретар на Църковната ко-
мисия за радио, публикации 
и мисионерска литература, 
11–13, 15–16, 60, 235–236

раждане на, 2
родители на, 2- 9, 71, 99, 147, 247
свидетелство на, 4, 6, 38, 

147–148, 337–339, 346–348
семейно наследство на, 2- 3, 

85–86
скърби за смъртта на съпругата 

си Марджъри, 39, 161–162
служба на, в Кворума на двана-

десетте апостоли, 19–22, 271
служба на, в Първото прези-

дентство, 22–26, 271–272
смърт на, 40–41
става президент на Църквата, 

26–28, 271–272
ухажва Марджъри Пей, 6, 

13–14, 159
Хинкли, Марджъри Пей (съпруга)

брак на, за Гордън Б. Хинкли, 
14–15, 99–100, 159–161

смърт на, 39, 161–162
ухажвана от Гордън Б. Хинкли, 

6, 13–14, 153
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Храмове
благословии от, 325–335
обреди за починалите се извър-

шват в, 331–332
откровение за строеж на малки, 

35–36, 325–326
са израз на нашето свидетел-

ство, 327–328
са място на мир и откровение, 

332–335
семействата могат да бъдат 

запечатани заедно в, 162–163, 
330–331

Христос. вж. Исус Христос

Ц

Църквата на Исус Христос на све-
тиите от последните дни

всеки член на, играе важна 
роля, 63–65

възстановена чрез Джозеф 
Смит, 45–46, 48–56

дава възможности за служба, 
217–219

изпълва земята, 48, 60–61, 307
като знаме за народите, 59–70
организация на, 53–54, 271–284
ранни ръководители на, 

предвиждат нейната съдба, 
61–63, 89

учения на, които я отличават от 
другите църкви, 50–56

Щ

Щастие
в брака произлиза от изразява-

не на любяща загриженост, 
166–168

Господният план е план на, 74
идва от знанието за Евангелие-

то, 75–78, 103–104
развиване на, 71–83
чрез мисионерската работа, 

304–306
чрез молитва, 113–114
чрез служба, 213–215



Учени
я на президентите на Ц

ърквата: Гордън Б. Х
инкли
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