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Можем ли да видим 
Христос? 

Една нощ един дядо четял приказка на своя-
та 4-годишна внучка, когато тя погледнала 
нагоре и казала, “Дядо, погледни към звезди-

те!” Възрастният човек се усмихнал нежно и казал, 
“Вътре сме, скъпа. Тук няма звезди.” Но детето на-
стоявало, “В твоята стая има звезди! Погледни!” 

Дядото погледнал нагоре и за своя изненада забе-
лязал, че таванът е напръскан с искрящи метални час-
тици. През повечето време били невидими, но когато 
светлината освети блестящите частици по определен 
начин, те наистина изглеждали като звездно небе. 
Били нужни очите на едно дете, което да ги види, но 
те били там. И от този момент нататък когато дядото 
влизал в тази стая и поглеждал нагоре, той можел да 
види това, което не успявал да види по-рано. 

Започва нов чудесен коледен сезон, изпълнен с 
музика и светлина, празненства и подаръци. Но от 
всички хора ние като членове на Църквата, която но-
си името на Спасителя, трябва да погледнем отвъд 
фасадата и да видим великата истина и красота на 
това време на годината. 

Чудя се колко хора във Витлеем са знаели, че точно 
там, близо до тях се е родил Спасителя? Синът Божий, 
дългоочакваният и обещан Месия – Той бил сред тях! 

Помните ли какво казал ангелът на пастирите?  
“Защото днес ви се роди в Давидовия град Спаси-
тел, Който е Христос Господ.” А те си казали: “Нека 

отидем тогава във Витлеем, и нека видим това, що е 
станало, което Господ ни изяви” (Лука 2:11, 15).

Както пастирите от древните времена ние тряб-
ва да кажем в сърцата си, “Нека видим това, което 
ще стане”. Ние трябва да го пожелаем в сърцата 
си. Нека видим Светият Израилев в яслата, в храма, 
на хълма и на кръста. Подобно на пастирите, нека 
прославяме и възхваляваме Бог за тези благи вести 
на велика радост! 

Понякога най-трудното нещо е да забележим това, 
което е точно пред очите ни през цялото време. По-
добно на дядото, който не успял да види звездите на 
тавана, ние понякога не можем да видим, това което 
е точно пред нас. 

Ние, които сме чули божественото послание за ид-
ването на Синът Божий, ние които сме взели върху си 
Неговото име и сме сключили завет да вървим по Не-
говия път като Негови ученици – ние трябва успеем да 
отворим сърцата и умовете си и наистина да Го видим. 

Коледните празници са чудесни по много начини. 
Това е време на милосърдни постъпки на добро-
та и братска любов. Това е време, в което да раз-
мишляваме повече за своя живот и многобройните 
благословии, които са наши. Това е време, в което 
прощаваме и ни се прощава. Това е време да се на-
слаждаваме на музиката и светлините, празненствата 
и подаръците. Но блясъкът на празниците не трябва 
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да замъглява погледа ни и да ни пречи да видим 
наистина Князът на мира в Неговото величие. 

Нека всички да превърнем тазгодишния коледен 
сезон във време на радост и празненства, време, в 
което признаваме чудото, че нашият Всемогъщ Бог 
е изпратил Своя Единороден Син Исус Христос да 
изкупи света! 

ИДеИ за препОДаване От тОва пОсланИе

1. “дейностите за привличане на вниманието 
могат да бъдат използвани, за да предизвикат ин-
терес и да помогнат на учениците да съсредоточат 
вниманието си върху темата на урока. … картините 
са ценни инструменти за подсилване на основната 
идея на урока и за помагнат да задържат вниманието 
на учениците” (Teaching, No Greater Call, 1999 г., стр. 
160, 176). като започнете да споделяте това послание, 
обмислете използването на дейност за привличане на 
вниманието, напр. показване на картина или споде-
ляне на стих от Писанията и да попитате семейството 
каква е връзката с посланието. 

2. “една от най-важните ви цели следва да бъде да 
помогнете на другите да прилагат евангелските прин-
ципи във всекидневните ситуации. … Помогнете на 
учениците да открият благословиите, които получава-
ме когато живеем според евангелието” (Teaching, No 
Greater Call, стр. 159). след като споделите това по-
слание, обмислете да поканите членовете на семей-
ството да споделят преживяванията си, докато са били 
съсредоточени над това да размишляват за спасителя 
през коледните празници. 

МлаДежИ
Мисионерска коледа
От лоран Кук

По време на втората коледа като пълновременна 
мисионерка, моята колежка и аз посещавахме 

наскоро кръстена сестра и нейното семейство. след 
прекрасната коледна вечеря споделихме с тях колед-
ното послание. 

Помолихме семейството да направят рисунки 
на нещата, които им напомнят за празниците, като 
звезди, подаръци, сцени от раждането на Христос и 
коледни елхи. После им прочетохме няколко стиха, 
вкл. 2 нефи 19:6: “защото дете ни се роди, син ни 
е даден; и господството ще бъде на раменете му, и 
името му ще бъде Чудесен, съветник, Бог могъщий, 
отец вечен, княз на мира.” ние изпяхме “Once in 
Royal David’s City” (Hymns, no. 205), гледахме филм 
за раждането на Христос, и дадохме свидетелство  
за исус Христос. 

Прекарахме коледа при обикновени условия, 
далеч от семействата ни и обичайните коледни 
празненства, но като дадохме свидетелството си 
за спасителя, аз усетих по-дълбока любов и ува-
жение към него и неговото раждане, отколкото 
съм усещала преди това. осъзнах, че това ще бъде 
последната коледа по време на пълновременна 
мисионерска служба за моя небесен отец, но  
разбрах, че неговия дух може да ми свидетелства 
за неговия син, където и да се намирам.

Деца
стремейки се да видим спасителя

Президент Ухтдорф казва, че по време на коле-
да ние следва да се стремим към неща, които 

да ни напомнят за живота на спасителя. Потърсете 
препратки в светите писания, за да научите важни 
събития от неговия живот.

матея 2:1–2
лука 2:46
матея 15:32–38
лука 8:49–55
лука 23:33–34, 44–46
иоана 20:11–20
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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 ,  д е к е м в р и  2 0 1 0  г .

нашата отговорност да участваме  
в храмовата работа и работата по 
семейна история
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. 

През вековете много хора са 
починали без знание за Еван-

гелието. Някои от тези хора са 
ваши близки и далечни роднини. 
Те очакват от вас да свършите 
нужното издирване, за да свър-
жете семействата си заедно и да 
извършите спасителните обреди 
за тях. 

Много от храмовете по света 
не са достатъчно ангажирани. 
Господ е обещал сърцата ви  
да бъдат обърнати към вашите  
бащи, та земята да не бъде  
напълно опустошена при  
Неговото пришествие (вж.  
У. и З. 2:2–3).

Има и лични благословии, 
които получавате в резултат на 
участието в храмовата работа и 
работата по семейна история. 
Една от тях е радостта, че ще 
чувствате как служите на ваши-
те предци. Друга е, че можете 
да отговорите на условията за 
храмова препоръка, която по-
казва, че сте достоен пред Гос-
под. Онези от вас, които не са 
достойни днес за привилегията 
да носят препоръка, трябва да 
работят със своя епископ или 
президент на клон, за да отго-
ворят на изискванията колкото 
е възможно по-скоро. Моля, 
не оставайте без този жизнено 

важен документ. Свидетелствам, 
че Единението е действително 
и че греховете след подходя-
що покаяние могат да бъдат 
опростени. 

Като участваме в храмовата 
работа и работата по семей-
на история, ние със сигурност 
трябва да имаме Духа с нас да 
ни утешава в предизвикателства-
та и да ни води във всичките 
важни решения, които вземаме. 
Храмовата работа и работата 
по семейна история е част от 
нашата работа за осигуряване 
на помощ или служба на нашите 
предци. 
Джули Б. Бек, обща президентка на 
Обществото за взаимопомощ. 

От Писанията: 
Малахия 4:5–6; 1 Коринтияни 

15:29; 1 Петрово 3:18–19; У. и З. 
110:13–16; 128:24

От нашата история
“Пророкът Джозеф Смит казва, 

“Най-голямата отговорност, коя-
то Бог ни е възложил в този свят, 
е да търсим нашите мъртви” 
(History of the Church, 6:313). От 
началото сестрите от Общество-
то за взаимопомощ са подкрепя-
ли тази велика работа. През 1842 
г. в Наву желанието на Сара М. 

Кимбъл да помогне на строите-
лите на храма подтикнало една 
група сестри да се организи-
рат, така че да могат да служат 
по-ефективно.  Като започнали 
да се събират, Пророкът … 
организирал първото Общест-
во за взаимопомощ по модела 
на свещеничеството.  Оттогава 
насам, сестрите от Общество за 
взаимопомощ помагали за на-
предване на работата на храмът 
в Наву. …

През 1855 г., осем години след 
като светиите за пръв път при-
стигнали в Юта, бил изграден 
Домът за надаряване. Илайза Р. 
Сноу, която била един от първите 
членове на първото Общество за 
взаимопомощ и запазила архи-
вите на тази организация, била 
призована от президент Бригъм 
Йънг през 1866 г. да бъде обща 
президентка на Обществото за 
взаимопомощ. Тя и други сестри 
били верни работници в Дома 
за надаряване. После, като  били 
завършени храмовете в Сейнт 
Джордж, Логан и Манти, тези 
сестри пътували до всеки храм, 
така че да могат да работят за 
мъртвите там.” 1

Бележка
 1. Mary Ellen Smoot, “Family History: A Work 

of Love,”  Ensign, март 1999 г., стр. 15.
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Какво мога да направя? 
1. как мога да помогна на моите 
сестри в търсенето на предците им и 
да изпълня храмовите обреди за тях? 
Помислете над условията на всяка 
сестра, докато размишлявате как да 
посрещнете техните нужди. можете 
да обсъдите, че работата по семейна 
история често подсилва нови, завър-
нали се и слабо активни членове. 

2. кога храмовата работа и работата 
по семейна история ме е утешавала 
в моите предизвикателства или ме е 
насочвала при вземането на важни 
решения? 

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