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Семейство и приятели 
завинаги

Където и да се намирате, вие имате приятели, 
които търсят голямото щастие, което вие сте 
открили, живеейки според възстановеното 

Евангелие на Исус Христос. Вероятно не могат да 
опишат този вид щастие с думи, но го разпознават, 
когато го виждат във вашия живот. С нетърпение 
биха научили за източника на това щастие, особено, 
когато виждат, че и вие, точно като тях, се сблъсква-
те с трудности.

Вие сте изпитали щастие, като сте спазвали 
Божиите заповеди. Това е обещаният плод, идващ 
от живота според Евангелието (вж. Мосия 2:41). Вие 
не следвате с вяра заповедите на Господ, за да ви 
виждат другите, но тези, които наблюдават щастието 
ви, са подготвяни от Господ да чуят благата вест за 
Възстановяването на Евангелието.

Благословиите, които са ви били дадени, са поро-
дили задължения и прекрасни възможности за вас. 
Като заветни последователи на Исус Христос, вие 
сте задължени да предоставяте на другите възмож-
ността да открият по-голямо щастие, особено на 
приятелите си и членовете на вашето семейство.

Господ вижда вашата благоприятна възможност 
и описва задължението ви със следната заповед: 
“Подобава на всеки човек, който е бил предупреден, 
да предупреди ближния си” (У. и З. 88:81).

Господ прави тази заповед по-лесна за спазване 
чрез промяната, която настъпва в сърцето ви, когато 
приемате и живеете според Евангелието на Исус 

Христос. В резултат на това нарастват любовта ви 
към другите и желанието ви те да изпитват щастие-
то, което вие изпитвате.

Един пример за тази промяна е вашето желание 
да помагате в мисионерското дело на Господ. Пъл-
новременните мисионери бързо разбират, че могат 
да очакват от истински обърнал се във вярата човек 
един приветлив отговор на молбата за препоръка. 
Обърналият се във вярата човек копнее да сподели 
щастието си със своите приятели и семейство.

Когато ръководителят на мисионерската работа 
във вашия район или мисионерите поискат имена 
на хора, на които да преподават, това е голям ком-
плимент за вас. Те знаят, че приятелите ви виждат 
вашето щастие и затова тези приятели са били 
подготвени да чуят и изберат да приемат Евангелие-
то. И те са уверени, че вие ще бъдете приятелят, от 
който се нуждаят, когато дойдат в Царството.

Не трябва да се страхувате, че ще изгубите при-
ятелите си, като каните мисионерите да се срещнат 
с тях. Аз имам приятели, които не са приели миси-
онерите, но са ми благодарили в течение на много 
години, че съм им предложил нещо, което знаят, че 
е толкова ценно за мен. Можете да създадете вечни 
приятелства като споделяте Евангелието, което те 
виждат, че ви е дало щастие. Никога не изпускайте 
възможност да поканите приятел и особено член 
на вашето семейство да изберат да следват плана 
на щастие.
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Няма по-голяма възможност за тази покана от 
отправяната в храмовете на Църквата. Там Господ 
предоставя обреди за спасение на нашите предци, 
които не са могли да ги получат през живота си. 
Те са отправили поглед към вас с любов и надеж-
да. Господ е обещал, че те ще имат възможността 
да дойдат в Неговото царство (вж. У. и З. 137:7–8) 
и Той е посял любов в сърцето ви към тях.

Много от вас са почувствали радост от извършва-
не на храмовите обреди за други хора, така както и 
когато давате имена на хора, с които мисионерите 
могат да се срещнат. Изпитали сте дори по-голямо 
щастие, докато сте извършвали обреди за вашите 
предци. Било е открито на пророка Джозеф Смит, 
че нашето вечно щастие е възможно само ако пред-
ложим възможност за тази благословия на нашите 
предци чрез храмовите обреди, които извършваме 
за тях (вж. У. и З. 128:18).

Коледният сезон обръща сърцата ни към Спасите-
ля и към радостта, която ни носи Неговото Евангелие. 
Показваме благодарността си към Него най-добре, ко-
гато споделяме това щастие с другите. Благодарност-
та се превръща в радост, когато предоставяме имена 
на мисионерите и когато предоставяме имената на 
нашите предци в храма. Това доказателство за нашата 
благодарност спомага за създаването на приятели и 
семейства, които траят вечно.

ПРЕПОДАВАНЕ ОТ ТОВА ПОСЛАНИЕ
Президент Айринг обяснява, че можем да показва-

ме благодарността си към Спасителя, като споделяме 
Евангелието с другите. Може да обсъдите с хората, 
на които преподавате, как дарът на Евангелието е 
благословил живота им. Бихте могли да ги поканите 
с молитва да определят хората, с които желаят да спо-
делят дара на Евангелието и начина да направят това.

ДЕЦА
Споделете свидетелството си

Бихте могли да споделите дара на Евангелието тази 
Коледа, като дадете копие от Книгата на Мормон 

на приятел или съсед с вашето свидетелство написано 
в нея. Следвайте тези стъпки, за да се подготвите:

1.  На лист хартия, измерете един правоъгълник с 
размери 11½ x 16½ см. и помолете някой възрас-
тен да ви помогне да го изрежете.

2.  Добавете ваша снимка—или рисунка—в горната 
част на страницата.

3.  Напишете свидетелството си под снимката.
4.  Помолете някой възрастен да ви помогне да зале-

пите листа хартия на вътрешната страна на Книгата 
на Мормон.

МЛАДЕЖИ
Мога ли да споделя  
Книгата на Мормон?
От Джош Арнет

През първата ми година от гимназията, учителят 
ми в Семинара покани учениците от моя клас да 

раздадат екземпляри на Книгата на Мормон на прия-
тели, които не са членове. Въпреки че бях невероятно 
срамежлив, аз приех поканата.

Отне ми няколко дни да набера смелост, но в по-
следствие дадох на приятелката си Бритни една книга 
по време на обяд и споделих свидетелството си на-
кратко. Бритни ми благодари за книгата.

В края на учебната година, Бритни се премести, но 
продължавахме да поддържаме връзка. Тя ми разказ-
ваше за новото си училище и затова, че почти всички 
нейни приятели са членове на Църквата, но никога 
не споделяше нещо духовно с мен.

Това се промени преди да замина на моята мисия. 
Получих известие от Бритни, в което тя ми каза, че 
има голяма новина за мен: щеше да се кръсти и иска-
ше да ми благодари за приятелството и затова, че й 
бях дал добър пример.

Бог използва едно срамежливо 15-годишно мом-
че без мисионерски опит и го наставлява да споде-
ли Евангелието с някой, за когото знаеше, че ще го 
приеме. Знам, че като се вслушваме в Духа, можем 
да открием хора около нас, които чакат да чуят за 
възстановеното Евангелие. Знам, че ако допринесем 
за довеждането дори и на един човек при Господ ра-
достта ни ще бъде огромна с него в Царството на на-
шия Отец. (У. и З. 18:15).
Авторът живее във Вашингтон, САЩ.
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Божествената мисия на Исус 
Христос: Единородният Син
Изучете с молитва този материал и се опитайте да разберете как да го 
споделите. Как разбирането за живота и мисията на Спасителя увеличава 
вашата вяра в Него и благославя сестрите, за които се грижите като 
посещаващи учителки? За повече информация посетете reliefsociety.lds.org.

Какво мога да направя?
1. Защо е важно за мен да раз-
бирам ролята на Исус Христос?

2. Как  вярата ни се увелича-
ва чрез спазване на нашите 
завети?
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Вяра, семейство,  
взаимопомощ

Това е част от серия послания за 
обучение при посещение, която се 
съсредоточава върху аспекти от 
мисията на Спасителя.

Нашият Спасител Исус Христос 
е наречен Единородният Син, 

защото Той е единственият човек 
на земята, роден от смъртна 
майка и безсмъртен Баща. Той е 
наследил божествена сила от Бог, 
Неговия Отец. От Своята майка, 
Мария, Той наследява смъртност 
и способността да изпитва глад, 
жажда, умора, болка и смърт.1

Поради това, че Исус Христос 
е Единородният на Отца, Той 
можал да даде живота Си и да го 
получи отново. Писанията учат, че 
„чрез единението на Христа” ние 
можем „да получи(м) възкресение” 
(Яков 4:11). Също така научаваме, 
че всички „може(м) да бъде(м) 
въздигнат(и) в безсмъртие към 
вечен живот”, ако „повярва(ме)” 
(У. и З. 29:43).

Когато започнем да разбираме 
в по-голяма пълнота какво означа-
ва това, че Исус е Единородният 
Син на Отец, нашата вяра в Хрис-
тос ще се увеличава. Старейшина 

Д. Toд Кристоферсън от Кворума 
на дванадесетте апостоли казва: 
„Вярата в Исус Христос е убежде-
нието и увереността (1) в това че 
Той е Единородния Син Божий, 
(2) в Неговото безпределно Еди-
нение, и (3) в Неговото буквално 
възкресение”.2 Съвременните 
пророци свидетелстват: „(Исус 
Христос) е … Единородният Син 
в плътта, Изкупителят на света”. 3

От Писанията
Иоана 3:16; Учение и Завети 
20:21–24; Моисей 5:6–9

От нашата история
В Новия завет четем за жени, 

знайни и незнайни, които са 
упражнявали вяра в Исус Хрис-
тос, учили са и са живели според 
Неговите учения и са свидетел-
ствали за Неговата служба, чудеса 
и величие. Тези жени са се пре-
върнали в последователи за при-
мер и във важни свидетели за 
делото на спасението.

Например, Марта споделя 
силно свидетелство за божест-
веността на Спасителя като Му 

казва: „Вярвам, че Ти си Христос, 
Божият Син, Който има да дойде 
на света” (Иоана 11:27).

Някои от най-ранните свидете-
ли за божествеността на Спасите-
ля били Неговата майка, Мария, 
и нейната братовчедка Елисавета. 
Скоро след като ангел Гавриил 
посещава Мария, тя посещава 
Елисавета. Веднага щом Елисавета 
чува поздрава на Мария, тя „се из-
пълни със Светия Дух” (Лука 1:41) 
и свидетелства, че Мария ще бъде 
майката на Божия Син.

БЕЛЕЖКИ
1. (Вж. Евангелски принципи (2009 г.), 

стр.52–53.
2. Д. Тод Кристоферсън, “Building Faith in 

Christ,” Лиахона, септ. 2012 г., стр. 13.
3. “Живият Христос: Свидетелството на  

Апостолите”, Лиахона, апр. 2000 г.,  
стр. 2–3.


