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Нравствена 
смелост

Една от целите на земния живот е да докажем 
на Бог, че ще спазваме Неговите заповеди, 
когато за това е нужна смелост. Издържали 

сме това изпитание в света на духовете. Но една 
трета от небесното множество се разбунтувало 
на предложението те да бъдат изпитани в едно 
смъртно състояние, прие което имало риск да се 
провалят.

Преда да се родим, ние лично сме познавали Бог 
Отец и Неговия Син Исус Христос. Могли сме да 
Ги виждаме и да Ги слушаме, когато Те ни учели и 
насърчавали. В момента над нашите умове и споме-
ни е хвърлена завеса. Сатана, бащата на лъжите, има 
преимущество, защото ни се налага да виждаме кои 
сме ние с очи на вяра, докато нашите тела ни подла-
гат на плътски изкушения и физически слабости.

Но има и неща, които могат да ни дадат смелост 
в този живот. Най-голямото е Единението на Исус 
Христос. Благодарение на онова, което направил 
Той, ние можем да бъдем очистени във водите на 
кръщението. Можем да подновим тази благосло-
вия, когато с вяра и каещо се сърце вземаме от 
причастието.

Духовните дарове са друг източник на помощ. 
При раждането си ние получаваме Христовия Дух. 

Това ни дава силата да знаем кога един наш избор 
ще ни води към вечен живот. Писанията са един без-
погрешен пътеводител, когато ги четем със Светия 
Дух като наш спътник. 

Светият Дух ни позволява да изразяваме благо-
дарност и да молим за помощ в молитва с яснотата 
и увереността, на които някога сме се радвали в 
присъствието на нашия Небесен Отец, и които ще 
имаме, когато се завърнем при Него. Това общуване 
с Бог ни помага да изгоним страха от нашите сърца, 
като изгражда вяра и обич към Небесния Отец  
и Исус Христос.

Святото свещеничество ни дава смелост при 
нашата служба. С неговите обреди ние получаваме 
силата да служим на Божиите деца и да устоява-
ме на зли влияния. Когато Той ни призовава да 
служим, ни се 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 Моите 
ангели навсякъде около вас, за да ви подкрепят” 
(У. и З. 84:88).

В своята служба Джозеф Смит имал причини да се 
страхува. Но Бог му вдъхнал смелост със следното 
напомняне за примера на Учителя:
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“и ако бъдеш хвърлен в яма или в ръцете на убий-
ци, и ти бъде наложена смъртна присъда, ако бъдеш 
хвърлен в бездната, ако бурните вълни заговорни-
чат против теб, ако свирепите ветрове станат твой 
враг, ако небесата почернеят и всички елементи се 
обединят, за да преградят пътя, и най-вече, ако сами-
те челюсти на пъкъла разтворят широко уста за теб, 
знай, сине Мой, че всички тези неща ще ти дадат 
опит и ще бъдат за твое добро.

Синът Човешки слезе по-ниско от всички тях. Ти 
по-велик ли си от Него?” (У. и З. 122:7–8).

Бог ни е дал всичко необходимо, за да ни помогне 
да изгоним страха и да ни вдъхне смелост независи-
мо от това пред какво се изправяме в живота. Когато 
протягаме ръка в търсене на Неговата помощ, Той 
може да ни издигне към вечния живот, към който се 
стремим.

ПреПОдАвАне От тОвА ПОслАние

 “исус Христос, най-добрият Учител, често задавал 
въпроси, за да насърчи хората да размишляват 

и приложат принципите, на които ги учил … него-
вите въпроси подтиквали към размисъл, душевно 
изследване и обвързаност” (Преподаването – няма 
по-велико призование, 1999 г., стр. 68). Помислете 
как да формулирате и зададете няколко въпроса, 
за да помогнете на хората да разберат и приложат 
истините, дадени в това послание. например бихте 
могли да попитате, “Какво ви е дал Бог, за да ви 
помогне да изгоните страха и да ви вдъхне смелост?” 
или “Как Бог ви е помагал да преодолявате страхо-
вете си?” насърчете хората да помислят върху отго-
ворите си, преди да ги изкажат. 

МлАдежи
никой не е съвършен
От Шауна скубай

винаги съм копняла да бъда като нефи: послушна 
във всичко, напълно вярна и дълбоко духовна. за 

мен нефи бе върховният пример за доброта. едно 
от най-желаните от мен неща бе мисълта да израсна 
точно като него – или поне част от неговото съвър-
шенство да стане и мое. 

един ден преминавах през една малка криза, пред-
извикана от чувства на неспособност. имах големи 
амбиции и много цели. но изглеждаше, че доникъде 
не стигах. През сълзи на отчаяние аз изразих тези 
чувства пред моя баща. той бързо стана, отиде до ета-
жерката и издърпа един от неговите екземпляри на 
Книгата на мормон. Без да каже и дума, той отвори 
на 2 нефи 4 и започна да чете стих 17.

тръпки преминаха по цялото ми тяло, докато 
слушах следните силни думи: “о, окаян аз човек!” 
мислите ми препускаха. Как може нефи, моят герой 
и пример, да каже, че е “окаян”? ако той беше окаян, 
каква трябваше да бъда аз?

отново ме полазиха тръпки, когато баща ми 
прочете стих 28: “събуди се, душо моя! не изпадай 
повече в грях!” сякаш тъмните облаци в ума се бяха 
разкъсали и отдръпнали, за да открият топлината и 
блясъка на ясното синьо небе и яркото слънце. невъз-
можно е да опиша начина, по който този стих освети 
моята душа. малко пасажи от Писанията са ме изпъл-
вали с толкова надежда, вдъхновение и радост.

в стих 30 нефи казва точно онова, което мислех, 
само че с повече красноречие: “душата ми ще се ве-
сели в тебе, мой Боже и канара на моето спасение”. 
този стих ми даде чувство на мир и благодарност за 
господната нежна милост и любов.

Баща ми затвори книгата и обясни, че тези стихове 
понякога се наричат псалма на нефи. след това той 
ми каза, че дори най-великите хора на земята са не-
съвършени и че тези хора трябва да осъзнават своите 
несъвършенства – ако ли не, те щяха да бъдат горди и 
съответно лишени от величие. 

разбрах. само защото имах слабости не означава-
ше, че бях неспособна да стана като нефи. осъзна-
ването на моите несъвършенства ме приближаваше 
до калибъра на нефи. нефи бил велик, защото освен 
послушен и верен той бил смирен и готов да осъзнае 
своите слабости.

откакто това се случи, аз високо ценя тези думи на 
нефи. всеки път когато ги чета, аз чувствам тръпките 
и вдъхновението, които почувствах първия път, когато 
ги прочетох. тези стихове ми казват, че аз съм дъщеря 
Божия, способна да постигна повече от всичко, което 
някога мога да си представя. знам, че ме чакат изобил-
ни благословии, ако съм вярна и продължавам напред.
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децА
дарове, които ни дават смелост

Президент айринг посочва няколко дара, които 
могат да ни дадат смелост. Прочетете всеки от 

дадените по-долу стихове и на празното място напи-
шете името на дара. говорете със семейството си за 
това как този дар може да ви даде смелост.

 1.  деянията 22:16  ______________________________

 2.  2 нефи 4:15  _________________________________

 3.  У. и з. 59:8–9  ________________________________

 4.  2 нефи 32:5; иоана 14:26–27  _________________

 5.  1 солунците 5:17  ____________________________
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Укрепване на вярата в Бог отец и 
исус Христос чрез лично изучаване 
на Писанията

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

ще благослови сестрите, които 
посещавате. Дайте свидетелство 
за учението. Поканете онези, 
които посещавате, да споделят 
какво са изпитали и научили.

“Когато бях младоженка … бях 
поканена на обяд за всички сестри 
от Обществото за взаимопомощ в 
моя район, които са прочели или 
Книгата на Мормон, или една крат-
ка книжка за историята на Църква-
та. Бях станала нехайна в четенето 
на Писанията, затова се класирах 
за обяда, като прочетох кратката 
книга, защото бе по-лесно и отне 
по-малко време. Докато ядях обе-
да си, изпитах могъщо чувство, че 
макар и историческата книга да бе 
добра, е трябвало да прочета Кни-
гата на Мормон. Светият Дух ме 
подтикваше да променя навиците 
си за четене на Писанията. В онзи 
същия ден започнах да чета Книга-
та на Мормон и не съм спирала да 
я чета … Понеже започнах да чета 
Писанията всеки ден, научих за 
моя Небесен Отец, за Неговия Син 
Исус Христос и какво трябва да 
правя, за да съм като Тях …

… Всяка жена може да е на-
ставник по евангелско учение у 

дома си и всяка сестра в Църквата 
се нуждае от евангелско познание 
като ръководител и учител. Ако 
вече не сте развили навик за все-
кидневно изучаване на Писанията, 
почнете сега и продължавайте да 
учите, за да сте подготвени за ва-
шите отговорности в този живот 
и вечността” 1.
Джули Б. Бек, обща президентка на 
Обществото за взаимопомощ. 

“Изучаването на Писанията ще 
подпомогне нашите свидетелства 
и свидетелствата на членовете на 
семейството ни. Нашите деца днес 
растат заобиколени от гласове, 
които ги призовават да изоставят 
това, което е правилно и вместо 
това да преследват удоволстви-
ята на света. Ако нямат твърдата 
основа на Евангелието на Исус 
Христос, свидетелство за истината 
и решимост да живеят праведно, 
те ще бъдат податливи на подоб-
ни влияния. Наша е отговорността 
да ги укрепим и защитим” 2.
Президент Томас С. Монсън. 

“Ние желаем нашите сестри за-
дълбочено да изучават Писанията 
… Необходимо ви е запознанство 
с Божиите вечни истини, за да оси-
гурите собственото си добруване 
и да учите вашите деца и всички 
хора, които се окажат под ваше 
влияние” 3.

“Желаем домовете ни да бъдат 
благословени със сестри, владее-
щи Писанията – независимо дали 
сте омъжени, млади или възраст-
ни, вдовици или имащи семейство. 
… Станете експерти по Писанията 
– не за да превъзхождате другите, 
а за да ги възвисявате!” 4

Президент Спенсър У. Кимбъл (1895–1985).
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В помощ на 
посещаВащата учителка
По време на вашето посеще-
ние отговорете на въпроси и 
споделете свои проникнове-
ния, като използвате Писани-
ята. дайте свидетелство как 
изучаването на Писанията е 
укрепило вашата вяра. Пока-
нете посещаваната сестра да 
сподели как изучаването на 
Писанията е укрепило нейния 
дом и семейство. 

лична подготоВка
иоана 5:39
2 тимотея 3:14–17
2 нефи 9:50–51; 31:20; 32:3–5
У. и з. 138:1–11


