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Служете на Бог с любов

Господ Исус Христос учи:„Който иска да  
спаси живота си, ще го изгуби; а който изгуби 
живота си заради Мене, той ще го спаси” 

(Лука 9:24).
„Вярвам - казва президент Томас С. Монсън - че 

Спасителят ни учи, че освен ако не изгубим себе си 
в служба на другите, няма голяма полза от собстве-
ния ни живот. Тези, които живеят само за себе си, се 
съсухрят и, в преносен смисъл, изгубват живота си, 
докато тези, които изгубват себе си в служба за дру-
гите, израстват и разцъфтяват—и в резултат спасяват 
живота си” 1.

В следващите откъси от служението на президент 
Монсън, той напомня на светиите от последните 
дни, че те са ръцете Божии и че благословиите на 
вечността очакват онези, които вярно служат на 
другите.

Служба в храма
„Голяма служба се върши, когато изпълняваме 

като заместници обреди за онези, които отдавна 
са преминали отвъд завесата. В много случаи ние 
не познаваме починалите хора, за които извършва-
ме работата. Не очакваме благодарности, нито ни 
се дава сигурността, че ще приемат онова, което 
предлагаме. Обаче служим, и в този процес придо-
биваме онова, което никое друго усилие не може 

да ни даде: ние буквално ставаме спасители на хъл-
ма Сион. Точно както нашият Спасител даде Своя 
живот в изкупителна жертва за всички нас, така ние 
в по-малка степен правим същото, когато извър-
шваме работата на заместници в храма за онези, 
които нямат средства за напредък, освен ако не се 
направи нещо в тяхна полза от нас, които сме тук 
на земята” 2.

Ние сме ръцете Божии
„Мои братя и сестри, ние сме заобиколени от 

хора, които имат нужда от нашето внимание, от на-
шето насърчение, подкрепа, утеха и доброта—неза-
висимо дали са близките ни, приятели, познати или 
непознати. Ние сме Господните ръце тук на земята 
със задача да служим и помагаме на Неговите деца. 
Той разчита на всеки един от нас. …

Тази служба, за която всеки от нас е бил призован, 
е службата за Господ Исус Христос” 3.

Да служиш в сянката на Спасителя
„В Новия свят възкръсналия Господ казва: „И вие 

познавате нещата, които трябва да вършите в Моята 
църква; защото делата, които сте Ме виждали да 
върша, и вие ще ги вършите също; защото това, 
което сте Ме виждали да върша, тъкмо същото ще 
вършите” (3 Нефи 27:21).
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Благославяме другите, като служим в сянката на 
„Исус от Назарет … който обикаляше да прави бла-
годеяния” (Деянията 10:38). Господ ни благослови да 
открием радостта от това да служим на нашия Небе-
сен Отец, като служим на децата Му на земята” 4.

Нуждата да служим
„Имаме нужда от възможност за служба. За члено-

вете, които са изгубили своята активност, които сто-
ят настрана без да поемат ангажимент, ние можем 
с молитва да потърсим някакъв начин да ги достиг-
нем. Поканата да служат в някакво призование може 
да се окаже именно подтика, от който имат нужда, 
за да се завърнат към активност. Но ръководите-
лите, които биха могли да помогнат в този случай, 
понякога нямат желанието да го направят. Трябва да 
имаме предвид, че хората могат да се променят. Те 
могат да оставят зад гърба си лоши навици. Могат да 
се покаят за прегрешения. Могат да бъдат достойни 
носители на свещеничеството. И могат усърдно да 
служат на Господ” 5.

Правим ли всичко, което се очаква от нас?
„Братя, светът се нуждае от нашата помощ. Пра-

вим ли всичко, което се очаква от нас? Помним ли 
думите на президент Джон Тейлър: „Ако не възвели-
чавате своите призования, Бог ще ви държи отговор-
ни за онези, които сте можели да спасите, ако бяхте 
изпълнявали дълга си? (Teachings of Presidents of the 
Church: John Taylor, 2001 г., стр. 124). Има нозе за 
укрепяване, ръце за улавяне, умове за насърчаване, 
сърца за вдъхновяване и души за спасяване. Благо-
словиите на вечността ви очакват. Ваша е привиле-
гията да бъдете не зрители, а участници на сцената 
на … службата” 6.
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ПРЕПОДАВАНЕ ОТ ТОВА ПОСЛАНИЕ

„Ако изпитвате Христовата любов, вие ще бъдете 
по-добре подготвени да преподавате Евангелието. 
Ще бъдете вдъхновени да помагате на другите да 
опознаят Спасителя и да Го следват”.  7 Можете да се 
молите да изпитвате повече милосърдие към хора-
та, които посещавате. Докато развивате подобна на 
Христовата любов към тях, вие ще можете по-добре 
да служите както на Бог, така и на тези, които учите.

МЛАДЕЖИ
Лято на служба
От Елизабет Блайт

Прекарах едно лято в чужбина, работейки с деца 
със специални нужди. При първата ми среща с 

тях бях много притеснена. Не говорех езика им, но 
вярвах, че Духа ще ме води в общуването. Докато 
опознавах всяко дете осъзнах, че езика не е пречка за 
любовта. Играех, смеех се и творях с децата и усетих, 
че изпитвам истинска любов към тях. Съзрях любов-
та, която Небесният Отец изпитва към децата Си и 
радостта, която изпълни сърцето ми, не може да се 
опише.

Когато служа на другите, изпитвам любов не само 
към тях, но и към нашия Небесен Отец. Наистина 
разбрах, че „когато сте в служба на ближните си, вие 
сте само в служба на вашия Бог” (Мосия 2:17). Целта 
на службата ми, независимо дали е голям проект или 
малък жест на доброта, винаги е била да прославям 
Бог (вж. Матея 5:16). Надявам се, че като служа на 
другите, хората ще разпознаят любовта ми към Не-
бесния Отец и Светлината на Христос, която  
гори в мен.
Авторката живее във Вирджиния, САЩ.

ДЕЦА
Гирляндите на любовта

Помолете възрастен да ви помогне да изрежете 28 
тънки ленти хартия, широки около 2,5 см и дълги 

около 20 см. Всеки ден през този месец правете нещо 
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за някого, за да му покажете любовта си. Може да 
помогнете на родителите си да изчистят къщата или 
да напишете мила бележка на съсед.

Запишете си какво сте правили през деня на една 
от лентите, след което залепете краищата й с лепило 
или тиксо, за да се образува кръг. Можете да свърже-
те кръгчетата като прокарате единия край на новата 
лента през кръга от предния ден и тогава да я залепи-
те. Гледайте как вашата гирлянда на любовта расте! 
Можете да добавяте звена към нея и след края на 
февруари.
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Вяра, семейство, взаимопомощ

Това послание е част от серия 
послания за Обучение при посещение, 
която включва аспекти от мисията 
на Спасителя.

Исус Христос, Добрият пастир, 
учи:

“Кой от вас, ако има сто овце, и 
му се изгуби една от тях, не оста-
вя деветдесетте и девет в пусти-
нята и не отива след изгубената, 
докле я намери? …

 „Казвам ви, че … ще има пове-
че радост на небето за един греш-
ник, който се кае”(Лука 15:4, 7).

След като разберем, че Исус 
Христос е Добрият Пастир, наше-
то желание да следваме примера 
Му  и да служим на нуждаещите 
се расте. Исус казва: „Аз съм доб-
рият пастир, и познавам Моите, 
и Моите Мене познават, … И Аз 
давам живота Си за овцете” (Иоа-
на 10:14–15). Заради Христовото 
Единение никой от нас няма да 
бъде толкова изгубен, че да не 
можем да намерим пътя към дома 
(вж. Лука 15).

Президент Томас С. Монсън 
казва: „Наша е отговорността да 
се грижим за стадото. … Нека 

Божествената мисията на Исус 
Христос: Добрият Пастир
Изучете с молитва този материал и преценете какво да споделите. Как 
разбирането на живота и мисията на Спасителя увеличава вашата вяра в 
Него и благославя онези, за които се грижите чрез посещение за обучение? За 
повече информация, посетете reliefsociety.lds.org.

всеки от нас полага усилия в тази 
служба” 1.

От Писанията
Псалми 23; Исаия 40:11;  

Мосия 26:21

От нашата история

Елизабет Ан Уитни, която при-
съства на първото събрание 

на Обществото за взаимопомощ, 
разказва за своето обръщане във 
вярата през 1830 г.: „Щом чух 
Евангелието, както Старейшини-
те го проповядват, знаех, че това 
е гласът на Добрия Пастир” 2. 
Елизабет следва гласа на Добрия 
Пастир и е кръстена и потвърде-
на за член на Църквата.

Ние също можем да чуем гласа 
на Добрия Пастир и да споделим 
учението Му с другите. Президент 
Монсън казва: „Ние сме Господ-
ните ръце тук на земята, със 
задача да служим и помагаме на 
Неговите деца 3.

Също както овчарят търси 
изгубената овца, родители могат 
да търсят лутащо се дете. Пре-
зидент Джеймз Е. Фауст (1920 

г.–2007 г.), втори съветник в 
Първото Президентство, казва: 
„За тези родители с разбити 
сърца, които са били праведни, 
усърдни и искрени в обучение-
то на непокорните си деца, ние 
ви казваме, че Добрият Пастир 
бди над тях. Бог познава и раз-
бира дълбоката ви мъка. Има 
надежда” 4.
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Какво мога да направя?
1. Как знанието, че Спасителят 
е Добрият пастир, носи мир в 
живота ни?

2. По какви начини можем да 
служим на онези, които са „из-
губени” от Църквата или които 
не са от нашата вяра?

3. Как мога да подкрепя 
родители, чиито деца са се 
отклонили от живота според 
Евангелието?


