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Защо се нуждаем  
от пророци?

Тъй като Небесният Отец обича чедата Си, 
Той не ги е оставил да крачат през този 
земен живот без насока и напътствие. Уче-

нията на нашия Небесен Отец не са обикновени, 
предсказуеми, нещо посредствено, което можете 
да откриете сред книгите с меки корици в местната 
книжарница. Те са мъдростта на едно всемогъщо, 
всезнаещо селестиално Същество, Което обича 
Своите чеда. В словата Му са обхванати тайните на 
вековете – ключът към щастието в този живот и в 
света, който ще дойде.

Небесният Отец разкрива тази мъдрост на чеда-
та Си на земята чрез Своите служители пророците 
(вж. Амос 3:7). От дните на Адам Бог говори на 
Своите чеда чрез определени оракули, които са 
натоварени да разкриват волята и съвета Му към 
останалите. Пророците са вдъхновени учители и 
винаги са специални свидетели за Исус Христос 
(вж. У. и З. 107:23). Пророците говорят не само на 
съвременниците си, но и на хората през всички 
времена. Гласовете им отекват през вековете  
като едно свидетелство за Божията воля към  
Неговите чеда.

Днес нещата не са много по-различни от минали-
те столетия. Господ не обича хората днес по-мал-
ко, отколкото в минали времена. Едно от славните 
послания на Възстановяването на Църквата на Исус 
Христос е че Бог продължава да говори на Своите 
чеда! Той не е скрит в небесата, а говори днес така, 
както го е правил в древни времена.

Повечето от това, което Господ открива на про-
роците Си, е предназначено да предотврати печалта 
за нас като отделни хора и като общества. Когато 
Бог говори, Той прави това, за да поучи, вдъхнови, 
пречисти и предупреди чедата Си. Когато отделните 
хора и обществата пренебрегнат напътствията на 
своя Небесен Отец, те правят това с риск от изпита-
ния, мъка и тежък труд.

Бог обича всички Свои чеда. Затова Той толкова 
искрено ни умолява чрез Своите пророци. Точно 
както ние желаем най-доброто да любимите ни 
хора, Небесният Отец желае най-доброто за нас. 
Точно затова напътствията Му са толкова важни и 
понякога толкова спешни. Точно затова Той не ни 
изоставя днес, а продължава да ни открива волята 
Си чрез Своите пророци. Съдбата ни и съдбата на 
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нашия свят зависи от това дали чуваме и се вслуш-
ваме в даденото чрез откровение Божие слово към 
Неговите чеда.

Безценните напътствия на Бог към човечеството 
се намират в Библията, Книгата на Мормон, Учение 
и Завети и Скъпоценен бисер. Освен това Господ ни 
говори чрез служители Си, както ще го стори отново 
на следващата обща конференция.

На всички, които се питат дали такова нещо е 
възможно – които може да попитат, “нима е въз-
можно Бог да ни говори днес?” – с цялото си сърце 
ви приканвам “Дойди и виж” (Иоана 1:46). Четете 
словото Божие, така както се намира в Писанията. 
Слушайте общата конференция с ухо, охотно да 
чуе гласа Божий, предаден чрез Неговите проро-
ци от последните дни. Елате, чуйте и вижте със 
собственото си сърце! Защото, ако “попитате с 
искрено сърце, с истинско намерение и вярвайки 
в Христа, Той ще ви изяви истината за тях чрез си-
лата на Светия Дух” (Мороний 10:4). С и чрез тази 
сила аз знам, че Исус Христос е жив и ръководи 
своята Църква чрез един жив пророк, тъкмо прези-
дент Томас С. Монсън.

Братя и сестри, Бог наистина ни говори днес. 
И Той желае всички Негови чеда да чуват и да се 
вслушват в Неговия глас. Като правим това, Господ 
ще ни благославя и подкрепя изобилно както в този 
живот, така и в идните светове.

МЛАДЕЖИ
Водени от жив пророк
От Кристи Рипа

Когато бях на 16 г., за пръв път имах възможност-
та лично да присъствам на обща конференция. 

Семейството ми живееше в западен Орегон, САЩ, и 
ние пътувахме с кола до Юта, за да присъстваме на 
конференцията и да закараме по-големия ми брат  
в центъра за обучение на мисионери.

Отидох на конференцията с желание да бъда поучен 
от Светия Дух. В резултат получих проявление от Духа, 
което сигурно не бих получил, ако не се бях подготвил.

По време на една от сесиите всички станаха на крака 
и запяха химна на конгрегацията, “О, Иехова, поведи 
ни”. Докато пеехме, получих ясното впечатление да се 
огледам из Центъра за конференции. Сторих го и бях 
поразен от силата на единството на хилядите хора там, 
докато всички извисявахме глас в прослава на Бог.

После имах едно изживяване, когато се почувствах 
като Нефи при видението с дървото на живота, за-
щото Духът ми каза, “Погледни” (вж. 1 Нефи 11 – 14). 
Гледах към президент Томас С. Монсън и чувствах, че 
единството в Църквата съществува, защото сме воде-
ни от жив пророк. Чрез свидетелството на Светия Дух 
знаех, че президент Монсън е наистина пророк за на-
шето време, знаех също и че Исус Христос води Своята 
Църква чрез него.
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Ние сме дъщери на нашия 
Отец в Небесата. Той ни 

познава, Той ни обича и има 
план за нас. Част от този план 
включва да дойдем на земята да 
се научим да избираме доброто 
вместо злото. Когато изберем да 
спазваме Божиите заповеди, ние 
Го почитаме и признаваме своята 
идентичност като дъщери на Бог. 
Обществото за взаимопомощ ни 
помага да помним това божестве-
но наследство.

Обществото за взаимопомощ 
и неговата история ни укрепват 
и поддържат. Джули Б. Бек, обща 
президентка на Обществото за 
взаимопомощ, казва: “Като дъ-
щери Божии вие се готвите за 
вашата вечна роля, като всяка 
от вас има женска идентичност, 
естество и отговорност. Успехът 
на семейства, общности, тази 
Църква и на безценния план на 
спасение зависи от вашата преда-
ност. … (Небесният Отец) има за 
цел Обществото за взаимопомощ 
да помогне в изграждането на 
Неговия народ и да ги подготви 
за благословиите на храма. Той 
установява тази организация, за 
да привлече Своите дъщери към 
Неговото дело и за да осигури 
тяхната помощ в изграждането на 
Неговото царство и укрепването 
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Дъщери в Моето царство
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.

на домовете на Сион” 1.
Нашият Отец в Небесата ни 

е дал конкретна работа, която 
да вършим, за да помогнем в 
изграждането на царството Му. 
Той също така ни е благословил с 
духовните дарби, от които се нуж-
даем, за да изпълним тази работа. 
Чрез Обществото за взаимопомощ 
ние имаме възможности да изпол-
зваме своите дарби, за да благо-
славяме семейства, да помагаме на 
хора в нужда и да се научим как 
да живеем като ученици на Исус 
Христос.

Президент Дитер Ф. Ухтдорф, 
втори съветник в Първото Пре-
зидентство, казва за ученичест-
вото: “Като крачим търпеливо по 
пътеката на ученичеството, ние 
демонстрираме на себе си мярата 
на нашата вяра и готовност по-
скоро да приемем Божията воля, 
отколкото своята” 2.

Нека помним, че сме дъщери 
Божии и да се стремим да живеем 
като Негови ученици. Като правим 
това, ще помагаме за изгражда-
нето на Божието царство и ще 
станем достойни да се завърнем в 
Неговото присъствие.

От нашата история
На 28 април 1842 г. Пророкът 

Джозеф Смит казва на сестрите 

от Обществото за взаимопомощ: 
“Сега вие имате условията, при 
които можете да постъпвате 
според онези чувства, които Бог 
е поставил в гърдите ви. … Ако 
живеете според вашите привиле-
гии, ангелите не могат да бъдат 
възпрени да са ваши другари и 
помощници” 3.

Признавайки силата на Об-
ществото за взаимопомощ да 
служи на другите и да помага на 
отделните хора да израстват във 
вяра, Зина Д. Х. Йънг, трета обща 
президентка на Обществото за 
взаимопомощ, обеща на сестрите 
през 1893 г., “Ако копаете в дъл-
бините на собствените си сърца, 
ще откриете, с помощта на Духа 
Господен, скъпоценният бисер, 
свидетелството за това дело” 4.
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Вяра, семейство, взаимопомощ

От Писанията
Захария 2:10; Учение и Завети 

25:1, 10, 16; 138:38--39, 56; “Семей-
ството: прокламация към света” 
(Лиахона, ноем. 2010 г., стр. 129)
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Какво мога да направя?
1. Как мога да помогна на 
своите сестри да достигнат своя 
потенциал като Божии дъщери?

2. Как мога да прилагам в 
живота си съвета и предупреж-
денията, дадени на жените в 
Учение и Завети 25?

За повече информация, отидете 
на reliefsociety .lds .org
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