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За духовната 
подготовка

Съвет от нашия пророк
Една основа от вяра

“Ако нямаме дълбока основа от вяра и солидно 
свидетелство от истина, може да имаме трудности 
да устоим на суровите бури и ледените ветрове на 
несгодите, които неминуемо сполитат всеки от нас.

Земният живот е период на изпитание, време да се 
докажем достойни да се завърнем в присъствието на 
нашия Небесен Отец. За да бъдем изпитани, ние тряб-
ва да се изправим пред предизвикателства и труднос-
ти. Те могат да ни пречупят и повърхността на душите 
ни може да се напука и изрони – ако нашите основи 
от вяра, нашите свидетелства от истина не са дълбоко 
вкопани в нас” 1.

Усвояване уроците на миналото
“В търсене на най-доброто наше “аз” няколко 

въпроса ще направляват нашите разсъждения: Такъв 
човек ли съм, какъвто искам да бъда? По-близо ли съм 
до Спасителя днес, отколкото съм бил вчера? Ще бъ-
да ли по-близо утре? Имам ли смелостта да се проме-
ня към по-добро? …

Изминаха години, но необходимостта от сви-
детелство за Евангелието продължава да стои на 
първо място. Докато вървим към бъдещето, не 

трябва да пренебрегваме уроците на миналото” 2.

Вашата лична Лиахона
“Вашата патриархална благословия е за вас и единст-

вено за вас. Тя може да бъде кратка или дълга, проста 
или задълбочена. Не дължината и езика са същността 
на патриархалната благословия. Духът е този, който 
предава истинското значение. Вашата благословия не 
ви е дадена, за да я сгънете грижливо и да я приберете 
някъде. Тя не е за слагане в рамка или публикуване. По-
скоро трябва да бъде четена. Трябва да бъде обичана. 
Трябва да бъде следвана. Вашата патриархална благо-
словия ще бъде с вас и през най-тъмната нощ. Тя ще ви 
води през опасностите на живота. … Патриархалната 
ви благословия е една лична Лиахона за вас, която да 
начертае вашия път и да ви води по него. …

Може да е необходимо търпение, за да наблюда-
ваме и чакаме осъществяването на обещаните там 
благословии, както и да действаме за това” 3.

Дойдете при Него
“Помнете, вие не крачите сами. … Когато крачите 

през живота, винаги вървете към светлината и сен-
ките на живота ще останат зад вас …
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Когато съм се обръщал към Писанията за вдъх-
новение, една дума се е откроявала отново и отно-
во. Думата е “дойдете”. Господ казва, “Дойдете при 
Мене”. Той казва, “Дойдете, научете се от Мене”. Той 
също казва, “Дойди и Ме следвай”. Обичам тази ду-
ма, дойди. Моята молитва е да дойдем при Господ” 4.

Бележки
 1. “Основа на нашата вяра”,  Лиахона, ноем. 2006 г., стр. 62.
 2. “Да постигнем най-доброто, на което сме способни”  Лиахона,  

апр. 2006 г., стр. 3, 5.
 3. “Your Patriarchal Blessing: A Liahona of Light”,  Ensign, ноем. 1986 г., 

стр. 66.
 4. 16-stake fireside, университет “Бригъм Йънг”, 16 ноем. 1986 г.

ПрЕПОДаВаНЕ ОТ ТОВа ПОСЛаНиЕ

Преподаването -- няма по-велико призование 
заявява: “добрият учител не си мисли, “Какво 

трябва да направя в класа днес?”, а по-скоро, “Как ще 
помогна на учениците си да разберат онова, което 
трябва да знаят?” (1999 г., стр. 61). за да помогнете на 
хората да научат нещо от това послание, обмислете 
дали да им осигурите хартия и химикалки, като им да-
дете време да прочетат словата на президент Монсън 
и да запишат истини, отнасящи се до тяхната духовна 
подготовка. Малките деца могат да направят рисунки, 
описващи наученото. Помислете дали да ги поканите 
да споделят какво са написани или нарисували.

МЛаДЕжи
Вашата патриархална благословия

Президент Монсън описва патриархалната благо-
словия като “една лична лиахона за вас, която 

да начертае вашия път и да ви води по него”. и така, 
какво е патриархалната благословия и как може тя да 
ви води в живота?

Какво е патриархална благословия?
вашата благословия има две основни цели. Първо, тя 

ще обяви вашето потекло, т.е. към кое племе от дома 
израилев принадлежите. второ, тя ще съдържа инфор-
мация, която да ви води. най-вероятно вашата благосло-
вия ще съдържа обещания, съвети и предупреждения.

На каква възраст трябва да бъда, за да получа 
моята благословия?

няма определена възраст, но вие следва да сте до-
статъчно възрастни, за да можете да оцените святата 
същност на благословията. Много членове започват 
да мислят за получаване на патриархална благосло-
вия от ранна тийнейджърска възраст.

Как да получа своята патриархална 
благословия?

Първо говорете с вашия епископ или президент 
на кол. ако сте готови и достойни, вие ще получите 
препоръка. след това можете да си уговорите време с 
патриарха на вашата област.

Какво да правя с моята благословия?
дръжте я на сигурно място и я четете често. 

Помнете, вашата благословия е свещена и лична. 
Можете да я споделите с членовете на вашето се-
мейство, но не и публично да разкривате съдържа-
нието й. също така всички благословии, споменати 
във вашата патриархална благословия, се основа-
ват на вашата вярност и се дават в определения от 
господ момент.

ДЕца
Една солидна основа

Президент томас с. Монсън казва, че е необходи-
мо да изградим едно “солидно свидетелство от 

истина”. един от най-добрите начини да направим 
това е да четем Писанията. Прегледайте дадени-
те по-долу стихове. запишете по едно нещо, което 
научавате във всеки стих и което помага на вашето 
свидетелство да стане по-силно.

Мормон 7:5

символът на вярата 1:10

Мороний 10:5

у. и з. 11:12

Мороний 7:41

у. и з. 1:37

ефесяните 6:11
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Мъдро управление на ресурсите 
и избягване на дълга

Преподавайте 
тези стихове и 
цитати, или, ако 
е необходимо, друг 

принцип, който ще благослови 
сестрите, които посещавате. 
Дайте свидетелство за учението. 
Поканете онези, които 
учите, да споделят какво са 
почувствали и научили.

Управление на ресурсите
“Предвидливият начин на 

живот” … предполага (съхраня-
ване) на нашите ресурси, мъд-
ро планиране на финансовите 
въпроси, пълно осигуряване 
на личното здраве, съответ-
на подготовка за образование 
и професионално развитие, 
отделяне на нужното внимание 
на домашното производство и 
съхранение, както и на развива-
нето на емоционална издръж-
ливост. … Ако живеем мъдро 
и предвидливо, ще бъдем на 
толкова сигурно място, колкото 
и в Неговите ръце” 1.
Президент Спенсър У. Кимбъл 
(1895–1985).

“От какви умения имаме 
нужда, за да разчитаме на соб-
ствените си сили? … В ранните 
дни на Църквата Бригъм Йънг 
насърчавал сестрите да се нау-
чат да предотвратяват болести 

в семейството, да установяват 
домашни производство, както 
и да учат счетоводство и други 
практични умения. Тези принци-
пи са приложими и днес. Обра-
зованието продължава да бъде 
изключително важно …

Попитах няколко епископи 
кои са най-нужните умения 
за сестрите в техните райо-
ни, свързани с разчитането на 
собствени сили, и те казаха 
придържането към бюджет. 
Необходимо е жените да разби-
рат последиците от купуването 
на кредит и воденето на живот 
без бюджетни ограничения. 
Второто умение, посочено от 
епископите, бе готвенето. При-
готвените и консумираните у 
дома ястия по принцип струват 
по-малко, по-здравословни са и 
допринасят за по-здрави семей-
ни взаимоотношения” 2.
Джули Б. Бек, обща президентка на 
Обществото за взаимопомощ.

Избягване на дълга
 “Позволете да предложа пет 

ключови стъпки към финансовата 
свобода …

Първо, плащайте своя 
десятък …

Второ, харчете по-малко, 
отколкото печелите …

Трето, учете се да 
спестявате …

Четвърто, плащайте финан-
совите си задължения …

 Пето, учете децата си да 
следват примера ви ” 3.
Старейшина Джозеф Б. Уъртлин 
(1917–2008) от Кворума на дванадесетте 
апостоли.

“Когато задлъжняваме, ние 
се разделяме с част от своята 
безценна свобода на избор и се 
поставяме в едно самоналожено 
робство. Ние посвещаваме сво-
ето време, енергия и средства, 
за да върнем заетото – все неща, 
които сме могли да използва-
ме, за да помогнем на себе си, 

П о с л а н и е  з а  о б у ч е н и е  П р и  П о с е щ е н и е ,  ф е в р у а р и  2 0 1 0  г .

В помощ На 
посещаВащИте 
УчИтелКИ
Посъветвайте се с вашата 
колежка за това как по такти-
чен начин да адаптирате това 
послание към обстоятел-
ствата на всяка сестра. Какви 
умения, свързани с разчи-
тането на собствени сили, 
можете да споделите с нея?

лИчНа подготоВКа
Малахия 3:10
Матея 6:19–21
лука 12:15
у. и з. 38:30; 88:119
за повече информация вж. 

Подгответе всяко нужно нещо: 
Семейни финанси (04007 112).
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своите семейства и други хора …
Да плащаме своите дългове се-

га и да избягваме бъдещо задлъж-
няване изисква да упражняваме 
вяра в Спасителя – не просто да 
вършим добро, но да бъдем по-
добри. Изисква се голяма вяра да 
изречем тези прости думи, “Не 

можем да си го позволим”. Изис-
ква се вяра да приемем, че жи-
вотът ще бъде по-добър, когато 
жертваме своите желания, за да 
посрещнем своите нужди и нуж-
дите на други хора” 4.

Старейшина Робърт Д. Хейлз от Кворума 
на дванадесетте апостоли.

Бележки
 1. “Welfare Services: The Gospel in Action”, 

 Ensign, ноем. 1977 г., стр. 78.
 2. “Отговорностите по благосъстоянието на 

президентката на Обществото за взаимо-
помощ”,  Основни принципи на благосъс-
тоянието и разчитането на собствени 
сили, 2009 г., стр. 5.

 3. “Земни дългове, небесни дългове” 
 Лиахона, май 2004 г., стр. 41, 42.

 4. “A Gospel Vision of Welfare: Faith in 
Action”, Basic Principles of Welfare and Self-
Reliance, 2009 г., стр. 1.
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