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Господ има нужда  
от мисионери

На изминалата обща конференция през ок-
томври аз призовах за повече мисионери. 
Всеки достоен, способен млад мъж следва 

да се подготви да отслужи мисия. Подобна служба 
е свещеническо задължение – задължение, което 
Господ очаква да изпълним, на които е било даде-
но толкова много. Млади мъже, увещавам ви да се 
подготвите за мисионерска служба. Пазете се чисти, 
спретнати и достойни да представяте Господ. Под-
държайте здравето и силата си. Изучавайте Писани-
ята. Участвайте в Семинара и Института, където ги 
има. Запознайте се с мисионерското ръководство 
Проповядвайте Моето Евангелие.

Сестри, макар да нямате същото свещеническо 
задължение като младите мъже да отслужите пълно-
временна мисия, вие също давате ценен принос като 
мисионери и ние приветстваме вашата служба.

На зрелите братя и сестри в Църквата напомням, 
че Господ има нужда много, много повече от вас да 
отслужат пълновременни мисии. Ако все още не сте 
в периода на живота си да отслужите мисия като въз-
растна двойка, увещавам ви да се подготвите за деня, 
когато вашите обстоятелства ви позволят да направите 
това. Рядко в живота си ще можете да се наслаждавате 
на духа и удовлетворението, които произлизат от пъл-
новременната ви служба заедно в делото на Учителя.

Сега, някои от вас може да са свенливи по природа 

или да считат себе си за неадекватни да отговорят 
утвърдително на призованието да служат. Помнете, 
че това е Господното дело и когато изпълняваме Гос-
подното поръчение, ние имаме право на Господната 
помощ. Господ ще подкрепи онзи, чиито плещи носят 
товара.

Други, макар да са достойни да служат, може би 
чувстват, че имат по-важни приоритети. Добре си спом-
ням Господното обещание: “ония, които славят Мене, 
тях ще прославя Аз” (1 Царете 2:30). Никой от нас не 
може да прослави нашия Небесен Отец повече от това 
да служи като отдаден и състрадателен мисионер.

Пример за подобна служба е мисионерското 
преживяване на Юлиус и Дороти Фусек, които били 
призовани на мисия в Полша. Брат Фусек бил роден в 
Полша. Говорел езика. Обичал хората. Сестра Фусек 
била родена в Англия и знаела малко за Полша и нищо 
за нейния народ. Уповавайки на Господ, те се заели 
със задачата. Работата им била самотна, задачата им 
необятна. По онова време в Полша нямало установена 
мисия. Задачата на семейство Фусек била да подготвят 
пътя за установяването на мисия.

Отчаяли ли се старейшина и сестра Фусек от не-
обятността на своята задача? Нито за миг. Те знаели, 
че призованието им е от Бог. Молели се за Неговата 
божествена помощ и от все сърце се посветили на 
работата си.
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След време старейшина Ръсел M. Нелсън от  
Кворума на дванадесетте апостоли, старейшина 
Ханс Б. Рингер, тогава седемдесетник, и аз придружих-
ме старейшина Фусек, като се срещнахме с министъра 
по религиозните въпроси Адам Вопатка от полското 
правителство. Чухме го да казва, “Вашата Църква е 
добре дошла тук. Може да строите сградите си, може-
те да пращате мисионерите си. Този мъж”, посочи той 
Юлиус Фусек, “служи добре на вашата църква. Можете 
да сте благодарни за неговия пример и работа”.

Нека като семейство Фусек правим всичко, което 
следва да правим за Господното дело. Тогава можем, 
заедно с Юлиус и Дороти Фусек, да повторим псалма:

“Помощта ми е от Господа, Който е направил 
небето и земята.

… Оня, който те пази, няма да задреме.
Ето, няма да задреме, нито ще заспи Оня, Който 

пази Израиля” (Псалм 121:2–4).

ПреПОдаване ОТ ТОва ПОСлание

вПреподаването – няма по-велико призование четем: 
“споделете лични преживявания за това как спазването 
на евангелските принципи е благословило вашия живот. 
Поканете онези, на които преподавате, накратко да 
споделят своите собствени преживявания” (1999 г.,  
стр. 159). Прочетете това послание, след което попи-
тайте членовете на семейството кой, според президент 
Монсън, следва да отслужи мисия. споделете лични 
преживявания, които вие или други хора сте имали, 
докато сте служили като пълновременни мисионери. 
или споделете плановете си да служите като мисионер 
в бъдеще. Поканете членовете на семейството да споде-
лят своите планове и положителни преживявания.

Младежи
С велосипед към бъдещето
От Питър еванс и ричард M. ромни

Много млади мъже се подготвят финансово, за 
да отслужат мисия. в африка тази подготовка 

включва спечелването на достатъчно пари за паспорт. 
седрик Шиамбин спечелил нужното по един новатор-
ски начин: като продавал банани със своя велосипед.

седрик живее в лупута, демократична република 

Конго. той е един от 45-те млади мъже в окръг лупута, 
които работят, за да спестят достатъчно пари за паспорт, 
с който да отидат на мисия. в др Конго паспортът струва 
250 долара, което представлява около две трети от 
сумата, необходима за построяването на къща.

но седрик бил непоколебим. той спечелил пари за 
мисията си, като изминавал с велосипед между 15 и 
30 километра от лупута до малки села, където купувал 
бананите, след което се връщал през горещата афри-
канска савана с колело, натоварено с плодове, които 
да продаде в града. всяка седмица той изминавал 
около 180 километра по прашните пътища, като само 
веднъж паднал поради небалансиран товар.

Усилията на седрик припечелвали около 1,25 долара 
на седмица, или 65 долара годишно. трябвали му чети-
ри години, за да спести достатъчно за паспорт, но сега 
той знае, че неговото бъдеще включва пълновременна 
мисия, защото е финансово подготвен да откликне на 
призованието за служба.

деца
Ще се подготвям от малък

за да помогнете на децата да помнят призива на 
президент Монсън да се подготвят за отслужване 

на мисия, помислете дали да изготвите удостоверение 
с текста, даден по-долу, който да бъде подписан от 
децата и поставен за напомняне, например на стената 
или в дневника им.

Ще Се ПОдгОТвяМ
Президент томас с. Монсън ме призова да се готвя 

да служа на мисия. Ще изпълнявам следното:

•	 Ще	бъда	чист,	спретнат	и	достоен	да	предста-
вям господ.

•	 Ще	поддържам	своето	здраве	и	сила.
•	 Ще	се	моля	и	изучавам	Писанията.

Ще се подготвям да отслужа мисия.

(подпис)
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илайза Р. Сноу си спомня 
учението на Пророка Джозеф 

Смит, “макар името (Общество за 
взаимопомощ) да е съвременно, то 
води началото си от древността” 1.

Небесният Отец и Неговият Син 
Исус Христос посетили Джозеф 
Смит и чрез него пълнотата на 
Евангелието на Исус Христос била 
възстановена на земята. Общест-
вото за взаимопомощ било част от 
това възстановяване. Организаци-
ята на Църквата не била завър-
шена, докато сестрите не били 
организирани 2.

През идните месеци всяко 
послание за обучение при посе-
щение ще ни даде възможността 
да научим повече за историята 
на Обществото за взаимопомощ 
и неговата роля във възстанове-
ното Евангелие. Поради много 
причини разбирането на наша-
та история е не само важно, но 
съществено. 

Първо, разбирането на нашата 
история ни вдъхновява да бъдем 
Божиите жени, които следва да 
бъдем. Като следваме примера 
на доблестните жени светии от 
последните дни, ние можем да 
научим от миналото как да се 
справяме с бъдещето 3.

Второ, нашата история учи,  
че същите принципи, които съ-
ществували в ранната Църква, са 

историята и наследството на 
обществото за взаимопомощ
Изучете този материал и, ако е уместно, го обсъдете с посетените от вас сестри. 
Използвайте въпросите, за да помогнете в укрепването на сестрите и да превърнете 
Обществото за взаимопомощ в активна част от собствения си живот.
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нашите основополагащи прин-
ципи днес. Това знание и нашите 
цели – да увеличаваме вярата и 
личната праведност, да укрепваме 
семействата и домовете и да по-
магаме на нуждаещите се, изграж-
дат връзка между миналото ни и 
нашето настояще.

Трето, когато ценим своята 
история, ние можем по-добре 
да споделяме своето духовно 
наследство. Президент Хенри Б. 
Айринг, първи съветник в Пър-
вото Президентство, казва: “Вие 
предавате наследството, като по-
магате на други да получат дара 
на милосърдието … Историята 
на Обществото за взаимопомощ 
е записана с думи и цифри, но 
наследството се предава от сърце 
на сърце” 4.

Накрая, разбирането на на-
шата история помага да дадем 
приноса си за бъдещето на 
Обществото за взаимопомощ. 
Президент Спенсър У. Кимбъл 
(1895–1985) обяснява, “Знаем, 
че жените, които дълбоко ценят 
миналото, ще имат грижата да 
изградят праведно бъдеще” 5.
Джули Б. Бек, обща президентка на 
Обществото за взаимопомощ.

От Писанията
Естир 9:28–29; Римляните 16:1–2; 

Алма 37:8; Мороний 7:45–47

От нашата история
“Обществото за взаимопомощ е 

Господната организация за жени-
те” 6. В качеството си на пророк 
Джозеф Смит организира Общест-
вото за взаимопомощ на 17 март 
1842 г. Онази малка и разнородна 
група на онова първо събрание 
били отдадени жени, подобни на 
сестрите на Обществото за взаимо-
помощ днес. Трите най-млади били 
още девойки, а най-възрастната 
била на около петдесет години. 
Единадесет от жените били омъже-
ни, две – вдовици, шест неомъже-
ни, за една от тях не знаем. Тяхното 
образование и произход били 
разнообразни, както и икономи-
ческите им обстоятелства. Тяхното 
разнообразие щяло да нараства 
многократно с увеличаването на 
броя членове, но те били единни 
и това щяло да продължи” 7.
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Какво мога да направя?
1. Какво мога да направя, за 
да помагам на сестрите, които 
посещавам, да получат дара на 
милосърдието?

2. Какво мога да започна да 
правя този месец, за да си 
помогна да изградя праведно 
бъдеще за себе си, за моето 
семейство и за други хора?

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


