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Споделяне на 
Евангелието от  
сърце на сърце

Бог ще сложи подготвени хора по пътя на  
Своите подготвени служители, които желаят 
да споделят Евангелието. Това се е случвало  

в собствения ви живот. Колко често – зависи от под-
готовката на ума и на сърцето ви.

Имам един приятел, който всеки ден се моли да 
срещне човек, който е подготвен да получи Еванге-
лието. Той носи със себе си екземпляр от Книгата на 
Мормон. Вечерта преди едно кратко пътуване той 
решил да не вземе Книгата на Мормон, а вместо нея 
информационна картичка за Църквата. Но когато 
бил готов да тръгне, до него достигнало едно духов-
но внушение: “Вземи Книгата на Мормон със себе 
си”. Той сложил в чантата си един екземпляр.

Когато по време на пътуването до него седнала 
една жена, той се зачудил, “Това ли е човекът?” Тя 
седяла до него и на връщане. Той си помислил,  
“Как да повдигна въпроса за Евангелието?”

Вместо това тя му казала, “Вие плащате десятък  
на своята църква, нали?” Той казал, че да. Тя рекла, 
че от нея се очаква да плаща десятък на нейната 
църква, но не го прави. После го попитала, “Можете  
ли да ми разкажете за Книгата на Мормон?”

Той обяснил, че книгата е Свято писание, още  

едно свидетелство за Исус Христос, преведена от 
Пророка Джозеф Смит. Тя изглеждала заинтересувана, 
тъй че той бръкнал в чантата си и казал, “Имах подтик 
да взема тази книга с мен. Мисля, че тя е за вас”.

Тя започнала да я чете. На раздяла тя казала,  
“Вие и аз ще говорим още за това”.

Това, което моят приятел не знаел – но Бог знаел 
– било, че тя търсела своята църква. Бог знаел, че тя 
наблюдавала моя приятел и се питала защо неговата 
църква го прави толкова щастлив. Бог знаел, че тя 
щяла да попита да Книгата на Мормон и щяла да по-
иска да бъде учена от мисионерите. Тя била подгот-
вена. Моят приятел – също. Вие и аз също можем да 
бъдем подготвени.

Подготовката, от която се нуждаем, е в нашия ум 
и нашето сърце. Жената чула и запомнила думите 
относно Книгата на Мормон, Господната възстано-
вена Църква и ангажимента да плащаме десятък на 
Бог. И усетила в сърцето си началото на свидетел-
ство за истината.

Господ казва, че ще открие истината в ума и сърце-
то ни чрез Светия Дух (вж. У. и з. 8:2). Повечето хора, 
които ще срещнете, имат началото н тази подготовка. 
Те са чули или прочели за Бог и Неговото слово. Ако 
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сърцата им са достатъчно смекчени, са почувствали, 
колкото и слабо да е, едно потвърждение на истината.

Жената била подготвена. Моят приятел също, 
светията от последните дни, който изучавал Книгата 
на Мормон. Той почувствал свидетелство, че тя е 
истинна, и разпознал напътствието на Духа да вземе 
екземпляр от Книгата на Мормон със себе си. Той 
бил подготвен в ума и сърцето си.

Бог подготвя хората да получат вашето свидетел-
ство за възстановената истина. Той изисква вашата 
вяра и после вашето действие, за да споделяте без 
страх това, което е станало така скъпо за вас и обич-
ните ви хора.

Подгответе се за споделяне, като всеки ден из-
пълвате ума си с евангелските истини. Като спазвате 
заповедите и почитате своите завети, ще почувства-
те свидетелството на Духа и още повече от любовта 
на Спасителя към вас и хората, които срещате.

Ако вършите своята част, все по-често ще имате 
сладкото преживяване да срещате хора, които са 
готови да чуят вашето свидетелство за истината – 
предлагано от сърце на сърце, вашето към тяхното.

ПРЕПОДАВАНЕ ОТ ТОВА ПОСЛАНИЕ

Обмислете да прочетете посланието със семей-
ството и да обсъдите предпоследния абзац, където 
президент Айринг обсъжда начини човек да укрепи 
свидетелството си. Обсъдете със семейството колко 
е важно даването на свидетелство, когато споделяте 
Евангелието. Децата в семейството може да намерят 
за полезно разиграването на сценки как дават свиде-
телство на приятели.

МЛАДЕЖИ
Да знаем какво да кажем

Ако ви се струва, че не познавате достатъчно Еван-
гелието, за да го споделяте с другите, почерпете 

утеха от следните стихове:
“Издигнете гласовете си към този народ, изказвай-

те мислите, които Аз ще поставя в сърцата ви и няма 
да бъдете посрамени пред човеците,

защото ще ви бъде давано на часа, да, на момента, 
каквото трябва да кажете” (У. и З. 100:5–6).

“Утешителят, Светият Дух, когото Отец ще изпрати 
в Мое име, той ще ви научи на всичко, и ще ви напом-
ни всичко, което съм ви казал” (Иоана 14:26).

Това са големи обещания, но за да ги получим, 
трябва да свършим своята част. В това послание прези-
дент Айринг ни учи как да го сторим: “Подгответе се 
за споделяне (на Евангелието), като всеки ден изпъл-
вате ума си с евангелските истини”. Какво можете 
да сторите, за да изпълвате ума си с евангелските 
истини?

ДЕЦА
Подгответе се да споделяте

Президент Айринг казва, че един важен начин да  
се подготвим да споделяме Евангелието е да 

изпълним умовете си с евангелските истини. Кои са 
някои от нещата, които можете да направите, за да  
се подготвите да споделяте?
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Специални нужди и  
отдаване на служба
Изучете този материал с молитва 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.

Какво мога да направя?
1. Дали търся лично вдъхнове-
ние, за да узная как да откликна 
на духовните и материални 
нужди на всяка сестра, за която 
отговарям?

2. Как сестрите, за които отго-
варям, могат да разберат, че се 
грижа за тях и семействата им?

За повече информация, отидете 
на reliefsociety.lds.org
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вяра, семейство,  
взаимопомощ

“Нуждите на другите същест-
вуват постоянно”, казва пре-

зидент Томас С. Монсън, “и всеки 
от нас може да направи нещо, 
за да помогне на някой. … освен 
ако не изгубим себе си в служба 
на другите, няма голяма полза от 
собствения ни живот” 1.

Като посещаващи учителки 
ние можем искрено да опознаем 
и обикнем всяка сестра, която 
посещаваме. Службата към онези, 
които посещаваме, произтича 
естествено от обичта ни към тях 
(вж. Иоана 13:34–35).

Как можем да узнаем духовните 
и материални нужди на нашите 
сестри, тъй че да можем да им от-
даваме служба, която това е нуж-
но? Като посещаващи учителки ни 
е дадено правото да получаваме 
вдъхновение, когато се молим за 
хората, които посещаваме.

Поддържането на редовен 
контакт с нашите сестри също е 
важно. Личните посещения, теле-
фонни обаждания, насърчителна 
бележка, е-мейли, да поседим с 
нея, искреният комплимент, да й 
подадем ръка на събрание, да й 
помогнем при болест или нужда 
и други постъпки на служба по-
магат да бдим една над друга  

и взаимно да се укрепяваме 2.
Посещаващите учителки са 

помолени редовно да съобщават 
за благосъстоянието на сестри-
те, всякакви специални нужди и 
службата, която им е отдадена. 
Този вид съобщения и службата 
към нашите сестри ни помагат да 
проявим своето ученичество 3.

От Писанията
Иоана 10:14–16; 3 Нефи 17:7, 9; 

Мороний 6:3–4

От нашата история
Да служим една на друга 

винаги е било в сърцевината на 
обучението при посещение. Чрез 
продължаващата служба ние но-
сим доброта и приятелство, които 
прекрачват границите на нашите 
месечни посещения. Проявената 
грижа е това, което има значение.

“Желанието ми е до помоля 
усърдно нашите сестри да спрат 
да се тревожат за някое телефон-
но обаждане, месечно или три-
месечно посещение”, казва Мери 
Елън Смуут, тринадесета обща 
президентка на Обществото за 
взаимопомощ. Тя ни моли да се 
съсредоточим вместо това върху 
подхранването на нежните души 4. 

Президент Спенсър У. Ким-
бъл (1895--1985) учи, “Жизнено 
важно е да служим един на друг в 
царството”. Все пак той признава, 
че не всяка служба трябва да бъде 
героична. “Така често нашите 
постъпки на служба се състоят от 
просто насърчение или оказване 
… на помощ с обикновени зада-
чи”, казва той, “но колко славни  
са последиците … от тези дребни, 
но обмислени действия!” 5
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