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Търсене  
на доброто

Докато търсели нов дом, една млада двойка 
светии от последните дни разговаряла  
с потенциалните си съседи за квартала  

и училищата в района.
Една жена, с която говорили, се изказала за учи-

лището, което посещавали нейните деца: “Това е 
най-невероятното място! Директорът е прекрасен 
и добър човек, учителите са добре квалифицирани, 
мили и приятелски настроени. Много съм доволна, 
че нашите деца могат да посещават това прекрасно 
училище. Ще ви хареса тук!” 

Друга жена споделила за училището на нейните 
деца: “Това е ужасно място. Директорът е погълнат 
от себе си, учителите не са квалифицирани, груби и 
недружелюбни. Ако можех да си позволя да се пре-
местя от този район, бих го направила на мига!” 

Интересното нещо, е че и двете жени говорили 
за един и същи директор, същите учители и същото 
училище. 

Забелязвали ли сте някога, че хората обикновено 
намират, това което търсят? Вгледайте се внимател-
но и ще можете да откриете както добри, така и ло-
ши неща за почти всеки и всичко. Хората са правили 
същото с Църквата на Исус Христос на светиите от 
последните дни от началото. Онези, които търсят 
доброто, ще намерят добри и състрадателни хора -- 
хора, които обичат Господ и желаят да Му служат и 

да благославят живота на техните ближни. Но също 
така е вярно, че онези, които търсят лошото, със 
сигурност ще намерят неща, които не са идеални. 

За съжаление, понякога това се случва дори в 
Църквата. Няма ограничения за креативността, изоб-
ретателността и упоритостта на онези, които търсят 
причини за критики. Те изглежда не могат да изоставят 
недоволството си. Те клюкарстват и намират грешки 
в другите. Те не забравят лошите си чувства в продъл-
жение на десетилетия, използват всяка възможност да 
охулят и унижат другите. Това не се харесва на Гос-
под, “защото, гдето има завист и крамолничество, там 
има бъркотия и всякакво лошо нещо” (Яковово 3:16).

Президент Джордж К. Канън (1827–1901) познавал 
добре президент Бригъм Йънг (1801–1877), работел 
с редом с него в продължение на много години, 
като член на Кворума на Дванадесетте Апостоли и 
като негов съветник в Първото Президентство. След 
смъртта на президент Йънг президент Канън напи-
сал в дневника си: “Аз никога не съм критикувал или 
намирал грешки в поведението (на Бригъм Йънг), 
неговите съвети или учения, по което и да е време в 
сърцето си, а още повече в моите думи и действия. 
Сега за мен това е удоволствие. Мисълта, която вина-
ги ми минаваше, беше: Ако критикувам или намирам 
грешки или съдя брат Бригъм, колко далеч бих стиг-
нал, ако започна, къде ли щях да спра? Не дръзвах да 
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се доверя на себе си. Знам, че вероотстъпничеството 
често е резултат от поддаването на духа на крити-
куването и търсенето на грешки. Други, които са 
по-силни, по-мъдри и с повече опит от мен, могат да 
направят много неща и да избегнат злите последици, 
които аз не смея да извърша.” 1

Изключително важният съвет на президент Канън 
е нещо, което ние, членовете на Църквата, трябва 
внимателно да обмислим. Словото Божие увещава 
последователите на Христа да бъдат “чист(и), … 
миролюбив(и), кротк(и), умолим(и), пълн(и) с милост 
и добри плодове, примирителн(и), нелицемерн(и).”  
За онези, които търсят мир, “плодът на правдата се 
сее с мир от миротворците” (Яковово 3:17, 18).

Ние имаме избор. Можем да търсим лошите страни 
в другите. Или можем да приемем нещата каквито 
са и да се стремим да проявим към другите разбира-
не, справедливост и прошка, които толкова отчаяно 
желаем за себе си. Това е нашият избор, тъй като 
каквото търсим, това със сигурност и ще намерим. 

Бележка
1. Джордж К. Канън, 17 ян. 1878 г.; правопис осъвременен. 

ПреПОДаване От тОва ПОслание

 “вие може и да чувствате, че ви липсва разбиране-
то на дадени принципи, които се подготвяте да препо-
давате,” пише в Преподаването – няма по-велико 
призование (1999 г., стр. 19). “въпреки това, когато с 
молитва ги изучавате, стараете се да живеете според 
тях, подготвяте се да ги преподавате и после ги спо-
деляте с другите, вашето собствено свидетелство ще 
бъде усилено и задълбочено.” 

Като търсите доброто в живота и в другите този ме-
сец, ще бъдете по-добре подготвени да преподавате 
това послание и да свидетелствате за неговата истина. 

МлаДежи
Положителните ефекти от 
ухапването от куче
От тара стрингъм

През лятото на 2009 г. бях ухапана по лицето от ку-
чето на моя приятелка. за съжаление от ухапването 

устната ми се разкъса и трябва да бъде зашита. 
след нараняването бях силно отпаднала духом. 

Позволих на несгодата да надвие моите мисли и ми 
се струваше, че целият ми живот е съсипан. Притесня-
вах се от устната си и не исках да излизам въобще на-
вън. в съзнанието ми плановете за пиано, волейбол, 
църква, плуване и училище бяха разбити от моето 
нараняване. 

но винаги когато се молех, получавах свещеническа 
благословия, говорех с родителите ми или имах посе-
щения от семейството или приятелите ми, духът ми се 
ободряваше и чувствах щастие в момент, в който бях 
изпълнена с тъга. скоро разбрах, че ако хората мисле-
ха за моето нараняване, те изпитваха състрадание. 

това преживяване ми помогна да изградя моя ха-
рактер и да науча да не се притеснявам за това какво 
мислят хората за мен. също така бях благословена, 
тъй като нараняването ми помогна да осъзная, че 
трябва да мисля по-малко за себе си и да започна да 
се грижа повече за другите. През това време духът ми 
беше значително укрепен. 

научих, че несгодите са част от плана на небесният 
отец за нас. ако търсим доброто, а не лошото, ние 
може да преодолеем несгодите, да станем по-добри 
хора и да позволим преживяването да подсили нашето 
свидетелство. 

Деца
търсете доброто около вас

можете да видите доброто навсякъде около вас, 
ако се научите да го търсите. един начин, по 

който можете да се научите да разпознавате благо-
словиите, е да си изградите навик да броите добрите 
неща, които са станали през този ден. 

отделете време вечер да кажете на член от семей-
ството за някои добри неща, които сте видели във 
вашият живот днес. 
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скъпи мои сестри, колко сме 
благословени! Ние не само 

сме членове на Църквата на 
Исус Христос на светиите от 
последните дни, но сме също  
и членове на Обществото за 
взаимопомощ – “Господната 
организация за жените” 1. Об-
ществото за взаимопомощ е 
доказателство за любовта на  
Бог към Неговите дъщери. 

Не се ли вълнува сърцето ви, 
когато си припомняте вълнува-
щото начало на това общество? 
На 17 март 1842 г. Пророкът 
Джозеф Смит организирал 
сестрите “под ръководството 
на свещеничеството и по негов 
образец.” 2

Организирането на сестрите 
“под ръководството на свеще-
ничеството” им дало власт и 
насока. Илайза Р. Сноу, втора 
обща президентка на Общест-
вото за взаимопомощ, учи, че 
Обществото за взаимопомощ “не 
може да съществува без свеще-
ничеството, поради факта, че то 
получава цялата си власт и влия-
ние от този източник” 3. Старей-
шина Далин Х.  Оукс от Кворума 
на Дванадестте апостоли обяс-
нява, “Властта, която се упражня-
ва от служителките и учителките 
на Обществото за взаимопомощ 
… е властта, която те ще полу-
чат чрез организационната им 

Под ръководството на свещеничеството 
и по негов образец
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. 

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 ,  м а р т  2 0 1 1  г .

връзка с Църквата на Исус Хрис-
тос на светиите от последните 
дни и чрез личното им отделяне 
под ръцете на свещенически-
те ръководители, които са ги 
призовали.” 4.

Сестрите получили свети 
отговорности, след като били 
организирани “по образец на 
свещеничеството”. Джули Б. 
Бек, обща президентка на Об-
ществото за взаимопомощ, обяс-
нява: “Ние действаме по начина 
на свещеничеството – което ще 
рече, че търсим, получаваме и 
действаме според откровение, 
вземаме решения в съвети и се 
грижим за отделните хора един 
по един. Наша е и целта на све-
щеничеството да се подготвим за 
благословиите на вечния живот, 
като сключим и спазваме завети.  
Така, подобно на нашите братя, 
които носят свещеничеството, 
нашето дело е дело на спасяване, 
служба и превръщането ни в свят 
народ” 5.
Барбара Томпсън, втора съветничка в 
Общото президентство на Обществото 
за взаимопомощ. 

От Писанията: 
1 Коринтяните 11:11; Учение и 

Завети 25:3;121:36–46

От нашата история
По време на изграждането 

на храма в Наву една група 

сестри пожелала да се органи-
зират, за да подкрепят усилията 
за построяването. Илайза Р. 
Сноу съставила правилата за 
тази нова група. Когато тя ги 
показала на Пророка Джозеф, 
той отговорил: “Кажи на сест-
рите, че приношението им е 
прието от Господ и Той има за 
тях нещо по-добро. … Аз ще 
организирам жените под ръко-
водството на свещеничеството 
и по негов образец.” 6 Скоро 
след това Пророкът казал на 
новоорганизираното Общест-
во за взаимопомощ: “Сега аз ви 
връщам ключа в името на Бог, и 
това Общество ще се възрадва, 
и от този момент знание и ра-
зум ще се леят” 7. От сестрите се 
очаквало да се издигнат до ново 
ниво на святост и да се подгот-
вят за свещеническите обреди, 
които скоро щели да се отслуж-
ват в храма. 

Бележки
1. Спенсър У. Кимбъл, “Relief Society-- 
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март 1976 г., стр.  4.

2. Джозеф Смит, цитирано в Сара Грейн-
джър Кимбъл, “Auto-biography”, Woman’s 
Exponent, 1 септ. 1883 г., стp. 51. 

3. Илайза Р. Сноу, “Female Relief Society”, 
Deseret News, 22 апр. 1868 г., стр. 81. 

4. Далин Х. Оукс, “The Relief Society and  
the Church,”  Ensign, май 1992 г., стр. 36.

5. Джули Б. Бек, “Обществото за взаимопо-
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2009 г.,  стр. 111.

6. Джозеф Смит, цитирано в Kimball,  
“Auto-biography,” стр. 51. 

7. Учения на президентите на Църквата: 
Джозеф Смит, 2007 г., стр. 451.
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Какво мога да направя?
1. Как мога да помогна на 
сестрите, които посещавам, да 
се радват на благословиите от 
святото дело на обществото за 
взаимопомощ? 

2. Какво ще направя този 
месец, за да увелича способ-
ността си да получавам лично 
откровение? 

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