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Верни  
приятели

Един от начините, по които Спасителят 
може да ни почете, е да ни нарече „при-
ятели”. Ние знаем, че по един съвършен 

начин Той обича всички деца на Своя Небесен 
Отец. При все това за хората, които са били  
верни в службата си към Него, Той е запазил  
това специално обръщение. Помните думите  
в раздел 84 на Учение и Завети: „И отново ви  
казвам, приятели Мои, защото отсега насетне  
ще ви наричам приятели, целесъобразно е да  
ви дам тази заповед вие да станете тъкмо като 
приятелите Ми в дните, когато Аз бях с тях, пъту-
вайки да проповядвам Евангелието с Моята сила” 
(У. и З. 84:77).

Ние ставаме Негови приятели, като служим на 
другите в Негово име. Той е съвършен пример за 
това какъв приятел следва да станем. Той желае 
единствено най-доброто за децата на Своя Небе-
сен Отец. Тяхното щастие е Негово щастие. Той 
чувства тяхната тъга като Негова собствена, защото 
е платил цената за всички техни грехове, взел е 
върху Си всички техни слабости, понесъл е тех-
ните предизвикателства и е изпитал всички техни 
копнежи. Подбудите Му са чисти. Той не търси 
признание за Себе Си, а да отдаде цялата почит на 

Своя Небесен Отец. Съвършеният приятел, Исус 
Христос, е напълно всеотдаен в ощастливяването 
на други хора. 

Всички ние, който сме сключили кръщелния завет, 
сме обещали да следваме Неговия пример да носим 
един другиму тегобите си, така както би направил 
Той (вж. Мосия 18:8).

През следващите няколко дни ще имате много 
възможности да бъдете приятели в Негово име. 
Може да се случи, докато се разхождате по някой 
прашен път. Може да се случи, докато сядате във 
влака.  Може да се случи, докато търсите място да 
седнете в църковно събрание. Ако гледате вни-
мателно, ще видите как някой носи тежко бреме. 
Може да бъде бреме на тъга, самота или обида. 
Ще можете да го видите единствено ако сте се  
молили Духа да ви даде способността да надник-
вате в сърцата и сте обещали да укрепвате отпус-
натите ръце. 

Отговорът на вашата молитва може да бъде 
образа на стар приятел, който не сте виждали 
от години, но чиито нужди изведнъж изплуват в 
ума и сърцето ви, сякаш са ваши собствени. Това 
ми се е случвало няколко пъти. Стари приятели 
са се свързвали с мен, преодолявайки голямото 
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разстояние и изминалите години, за да предложат 
подкрепа, когато единствено Бог може да им е 
казвал за моето бреме. 

Живите Божии пророци са ни молели да  
бъдем верни приятели на хората, които идват  
в Църквата като обърнати във вярата, и да из-
лезем да спасим онези, които са се отклонили. 
Ние можем да го направим и ще го направим, 
ако винаги помним Спасителя. Когато протягаме 
ръка, за да подкрепим и да вдигнем нечие бре-
ме, Той протяга ръка заедно с нас.  Той ще ни 
отведе до нуждаещите се. Той ще ни благослови 
да почувстваме онова, което те чувстват. Когато 
постоянстваме в усилията си да им служим, ние 
във все по-голяма степен ще получаваме дара 
да чувстваме Неговата обич към тях. Това ще ни 
даде смелост и сила с вярност отново и отново 
да подаваме ръка. 

И във времето и цялата вечност ние ще чувства-
ме радостта да бъдем приветствани в компанията 
на Неговите верни приятели.  Моля се това да бъде 
благословия както за всички нас, така и за хората, на 
които служим. 

ПреПОдАвАне От тОвА ПОслАние

има по-голяма вероятност членовете на семей-
ството да участват ползотворно, когато бъдат 

поканени да потърсят нещо конкретно, като изследват 
Писанията и словата на пророците (вж. Преподава-
нето – няма по-велико призование, 1999 г., стр. 55). 
докато четете тази статия, поканете членовете на  
семейството да открият принципи, които ще им  
помогнат да бъдат достойни да бъдат наречени  
приятели на господ. 

в Преподаването – няма по-велико призование 
четем: „ако изпитвате Христовата любов, вие ще 
бъдете по-добре подготвени да преподавате еван-
гелието. Ще бъдете вдъхновявани да помагате на 
другите да познаят спасителя и да го следват” (стр. 
12). открийте в статията принципи, които могат да 
ви помогнат да станете по-добър домашен учител. 
обсъдете ги с вашия колега и с молитва обмислете 
как можете да бъдете „верни приятели” на хората, 
на които служите. 

МлАдежи
новото момче
От Матю Оукби

трудно ми беше да свикна с новата среда. се-
мейството ми наскоро се бе преместило на 

другия край на страната. новият ни район имаше 
голяма група от младежи, но за първи път в живота 
си бях „новото момче”. най-лошото бе, че трябва-
ше да ходя в ново училище и веднага се запитах, 
„сам ли ще обядвам?” Може би щях да видя някой 
от Църквата, но не исках да се натрапвам на чужди 
маси, особено когато не бях сигурен дали те иска-
ха да бъда там! 

Първият ден в новото училище ми се стори безкра-
ен. накрая се чу звънеца на обедното междучасие.  
Когато бавно влязох в столовата, се молех небесния 
отец да ми помогне да намеря някого, когото позна-
вам. огледах се, за да видя дали можех да разпозная 
някого. никой. така че отидох до една маса в дъното 
на столовата и си изядох обяда. 

По-късно същия ден в час по математика видях 
познато лице. сутринта в семинара бях видял дей-
вид. той поиска да види моята програма и откри, че 
обядвахме в едно и също междучасие. „ей, къде беше 
седнал днес на обяд?”, попита той. 

„Хапнах в дъното на столовата”, отвърнах аз. 
„е, утре ела да седнеш на нашата маса”, каза той. 
Благодарен съм за любящия небесен отец, Който 

знае за нуждите на всеки от нас и Който отговаря на 
всяка наша молитва. също съм благодарен за момче-
то, което беше готово да протегне ръка на приятел-
ство. нещо толкова просто като покана може да бъде 
от решаващо значение. 

децА
исус Христос, нашият  
съвършен Приятел

Президент айринг казва, че исус е нашият съвър-
шен приятел. следват някои от начините, по кои-

то исус показва своето съвършено приятелство с нас. 
той желае най-доброто за нас. 
той е щастлив, когато ние сме щастливи. 
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той чувства тъга, когато ние сме тъжни или 
засегнати. 

той страдал за нашите грехове, за да можем да се 
върнем при небесния отец. 

да бъдеш приятел в името на исус
Президент айринг казва, че ние можем да 

станем приятели на исус, като бъдем приятели на 

други хора в негово име.  изобразете в рисунки 
следните четири начина, по които можете да бъде-
те приятел. 

Можете да помогнете на някой тъжен човек. 
Можете да бъдете приятел на някой, който е 

самотен. 
Можете да поканите някой да дойде на църква. 
Можете винаги да помните исус. 
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Укрепване на семейството и дома 
Изучете този материал и, ако е уместно, го обсъдете с посетените от вас сестри.  
Използвайте въпросите, за да помогнете в укрепването на сестрите и за да превърнете 
Обществото за взаимопомощ в активна част от собствения си живот. 

От Писанията:  Битие 18:19; Мосия 
4:15; У. и З. 93:40; Моисей 6:55–58

Укрепване при всяка 
възможност

„Всеки от нас е в различна 
ситуация, що се отнася до семей-
ството. Някои семейства имат у 
дома майка, баща и деца.  Някои 
двойки вече нямат деца в къщи. 
Много членове на Църквата не 
са семейни, а някои са самотни 
родители. Други са вдовици или 
вдовци, живеещи сами. 

Без значение как изглежда 
нашето семейство, всеки от нас 
може да работи, за да го укрепи 
или да помогне в укрепването на 
другите. 

(Веднъж) останах в дома на 
моя племенница и семейството 
й. Вечерта преди децата да си 
легнат имахме кратка семейна 
домашна вечер и разказ от Писа-
нията. Татко им разказа за семей-
ството на Лехий и как той учел 
своите деца, че трябва здраво да 
се държат за пръта от желязо, 
който бил словото Божие. Ако се 
държели за пръта, щели да са в 
безопасност и да бъдат отведени 
към радост и щастие. Ако го пус-
нели, имало опасност да се удавят 
в реката с мръсна вода. 

За да демонстрират това на 
децата, майка им стана „пръта от 
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желязо”, за който те трябваше да 
се държат, а татко им играеше 
ролята на дявола, опитващ се да 
издърпа децата далеч от безо-
пасността и щастието. Децата 
харесаха разказа и научиха колко 
е важно да се държим за пръта 
от желязо. След разказа от Пи-
санията дойде време за семейна 
молитва. …

Писанията, семейната домашна 
вечер и семейната молитва ще 
укрепят семействата. Ние тряб-
ва да се възползваме от всяка 
възможност да укрепваме семей-
ствата и да се подкрепяме един 
друг да останем на правилната 
пътека” 1.
Барбара Томпсън, втора съветничка в 
Общото президентство на Обществото 
за взаимопомощ. 

От нашата история
Още от своето начало Общест-

вото за взаимопомощ е имало 
задачата да укрепва семейството 
и дома. Пророкът Джозеф Смит 
учи сестрите в едно от първите 
събрания на Обществото за взаи-
мопомощ, „Когато отивате у дома, 
не казвайте лоша дума на съпру-
зите си, но нека отсега добротата, 
милосърдието и обичта увенчаят 
делата ви” 2.

През 1914 г. президент Джо-
зеф Ф. Смит казва на сестрите от 
Обществото за взаимопомощ, 

„Където цари невежество или 
поне липса на разбиране по от-
ношение на семейството, … там 
тази организация съществува или 
поне е наблизо и чрез принад-
лежащите й естествени дарове и 
вдъхновение сестрите са подгот-
вени и способни да предложат 
напътствие по отношение на тези 
важни задължения” 3.

Бележки
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 2.  Учения на президентите на Църква-

та: Джозеф Смит, 2007 г., стр. 515.
 3.  Teachings of Presidents of the Church: 

Joseph F. Smith, 1998 г., стр. 186.
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Какво можем да направим? 
1. Какви идеи за укрепване на 
семейството и дома ще споде-
лите с вашите сестри? Когато 
обмисляте техните индиви-
дуални обстоятелства, духът 
може да ви даде идеи. 

2. Кои приоритети можете да 
промените този месец, за да 
укрепите вашето семейство и 
дома си? 

За повече информация посетете 
www.reliefsociety.lds.org.


