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Служба и вечен живот

Спасителят е нашият пример за безкористна 
служба. Неговият съвършен живот е отдаден 
на служба на Небесния Отец и всички Негови  

чеда. Общата цел на Отца и Сина е да дадат на всички 
нас дара на безсмъртието и благословията на вечния 
живот (вж. Моисей 1:39).

За да сме достойни за вечен живот, ние трябва да 
се променим чрез Единението на Исус Христос—да 
бъдем родени отново и пречистени от греха. Малки-
те деца под 8-годишна възраст обаче са без грехове 
и са изкупени чрез Единението (вж. Мосия 3:16, 21; 
Мороний 8:10–12).

За всички нас, които са достигнали възрастта на 
отговорността, има чудесен план, който ни позво-
лява да се пречистим от греха и да се подготвим за 
вечен живот. Подготовката започва с кръщение чрез 
свещеническата власт и приемане на Светия Дух.  
След това ние трябва винаги да помним Спасителя  
и заповедите, които Той ни е дал.

В Книгата на Мормон цар Вениамин разказва на 
хората си за радостта, която дава след опрощаване 
на греха чрез Единението на Исус Христос. После 
ги учи, че за да получат опрощение за греховете си, 
те трябва да учат своите деца да си служат едни на 
други и да бъдат щедри според своите възможнос-
ти, за да посрещат материалните и духовни нужди 
на хората около тях. (Вж. Мосия 4:11–16.)

Той също казва: „И ето, аз ви казвам тези неща, за 

да се научите на мъдрост; за да се научите, че когато 
сте в служба на ближните си, вие сте само в служба 
на вашия Бог” (Moсия 2:17).

Исус обикаля сред хората, проповядвайки Еванге-
лието и правейки добро (вж. Деянията 10:38). Той ле-
кува болните. Възкресява мъртвите. Със Своята сила 
Той нахранва хиляди, когато са гладни и нямат храна 
(вж. Матея 14:14–21; Иоана 6:2–13). След Своето въз-
кресение, Той дава храна на някои от Апостолите Си, 
когато те идват на брега на Галилейското езеро (вж. 
Иоана 21:12–13). На американския континент Той ле-
кува болните и благословя децата едно по едно (вж. 
3 Нефи 17:7–9, 21).

Апостол Яков ни учи как желанието да служим на 
другите идва от нашата благодарност към Господ за 
това, което е направил за нас.

„Но който вникне в съвършения закон на свобо-
дата и постоянства, той, като не е забравлив слу-
шател, но деятелен изпълнител, ще бъде блажен в 
дейността си. …

„Чисто и непорочно благочестие пред Бога и  
Отца, ето що е: да пригледва човек сирачетата и 
вдовиците в неволята им, и да пази себе си неопет-
нен от света” (Яков 1:25, 27).

Едно от доказателствата, че сте пречистени, е на-
растващото желание да служите на другите в името на 
Спасителя. Домашното обучение и обучението чрез 
посещение се превръщат в радост, а не в задължение. 
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Забелязвате, че все по-често сте доброволец в мест-
ното училище или се грижите за бедните във вашата 
общност. И макар да имате малко пари да дадете на 
тези, които имат по-малко, на вас ви се иска да имахте 
повече, за да дадете повече (вж. Мосия 4:24). Имате 
желанието да служите на децата си и да им покажете 
как да служат на хората около тях.

С промяната на своята същност, вие ще почувст-
вате желание да служите повече без да получавате 
признание. Познавам ученици на Спасителя, които 
са дали големи дарове от пари и служба със знани-
ето, че никой освен Бог и децата им ще разбере за 
това. Бог признава службата им, като благославя жи-
вота им, и Той ще ги благослови във вечния живот, 
който предстои (вж. Матея 6:1–4; 3 Нефи 13:1–4).

Като сте спазили заповедта да служите на другите 
(вж. Матея 22:39), вие усещате промяна в чувстото 
ви за гордост. Спасителят поправя Своите апостоли, 
когато започват да спорят кой от тях ще е най-велик. 
Той казва:

„Недейте се нарича нито наставници, Защото 
един е вашият наставник, Христос.

А по-големият между вас нека ви бъде служител” 
(Матея 23:10–11).

Спасителят ни казва как можем да се научим да слу-
жим на другите. Той служи съвършено, а ние трябва 
да се научим да служим, както Той казва—благодат 
след благодат (вж. У. и З. 93:12, 13). Чрез служене 
ние можем да заприличаме на Него. Ще се молим от 
цялото си сърце да обичаме враговете си, както Той 
ги обича (вж. Матея 5:43–44; Мороний 7:48). Чак след 
това ние можем да станем достойни за вечен живот с 
Него и с нашия Небесен Отец.

Уверявам ви, че ще служим по-съвършено, като 
следваме учението на Спасителя и Неговия пример.

ПРЕПОДАВАНЕ ОТ ТОВА ПОСЛАНИЕ

Старейшина М. Ръсел Балард от Кворума на 
дванадесетте апостоли ни окуражава да се молим 
за възможности да служим: „Във вашата сутрешна 
молитва през всеки нов ден, молете Небесния Отец 
да ви напътства да се възползвате от възможностите 
да служите на някое от Неговите скъпоценни чеда. 
След това прекарайте деня си … търсейки някого, на 

когото да помогнете” („Да бъдем ревностно заети”, 
Лиахона, ноем. 2012 г., стр. 31). Бихте могли да пока-
ните тези, на които преподавате, да си поставят за цел 
да се молят всяка сутрин за възможности да служат и 
след това да ги търсят през деня.

МЛАДЕЖИ
В отговор на нейната молитва
От Сифилили Кумало

Една вечер ме посети приятелка, която изповядва 
друга религия. Обикновено изучавам Писанията 

сама и тази вечер ги бях приготвила. Нещо ме подтик-
на да я поканя да ми прави компания при изучаването 
на Писанията, но се притеснявах от това и вместо това 
започнах да уча сама. Знаех, че съм пренебрегнала 
подтик от Духа. След няколко минути попитах внима-
телно: „Искаш ли да изучаваш Писанията с мен?” Без 
колебание приятелката ми отговори: „Да”.

След това ние четохме от Книгата на Мормон. Тя 
ми зададе няколко въпроса и аз усещах как Духа ме 
насочва, докато й отговарях. Споделих своето свиде-
телство за истинността на Книгата на Мормон. След 
това, тя ми каза: „Бях изпълнена със страх и плаках цял 
ден. Тъкмо се бях помолила на Бог за помощ, когато 
ме покани да чета Писанията с теб. Сега се чувствам 
много по-добре. Благодаря ти”.

Бог ме бе използвал като инструмент да отговори 
на молитва и аз да служа на едно от децата Му в нуж-
да. Знам, че подтиците са божествени напътствия от 
всемъдър и славен Отец. Когато оставяме на страна 
страховете си, ние Му позволяваме да изави силата 
Си чрез нашето подчинение.
Авторката живее в Готенг, Южна Африка.

ДЕЦА
Търсете начини да служите

Може да изберете да следвате Исус Христос и да 
служите на другите. Нарисувайте картина, на 

която помагате на член на семейството, и я закачете 
така, че да ви напомня да бъдете добри всеки ден.
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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.

След като разберем, че Исус 
Христос е Светлината на све-

та, ние ще увеличим вярата си в 
Него и ще се превърнем в светли-
на за хората около нас. Христос 
свидетелства за ролята Си на „ис-
тинската светлина, която осветява 
всеки човек, който идва на света” 
(У. и З. 93:2) и иска от нас да 
„вдигнем светлината (Му), за да 
свети на света” (3 Нефи 18:24).

Нашите пророци също свиде-
телстват за светлината на Хрис-
тос. Президент Хенри Б. Айринг, 
първи съветник в Първото 
Президентство, казва: „Всеки път, 
когато изберете да се опитвате да 
живеете повече като Спасителя, 
вашето свидетелство ще укрепва. 
В един момент ще усетите знание 
вътре в себе си, че Той е светли-
ната на света. … Вие ще отразява-
те за другите светлината Христова 
във вашия живот” 1.

Старейшина Куентин Л. Кук 
от Кворума на Дванадесетте 

Божествената мисия на Исус 
Христос: Светлината на света
С молитва изучавайте 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, отидете на reliefsociety.lds.org.

апостоли казва за нас, че сме 
светлината на света: „Ние трябва 
да защитаваме своите семейства и 
да застанем начело с всички хора 
с добра воля, правейки всичко 
възможно да опазим светлината, 
надеждата и моралността в своите 
общности” 2.

От Писанията
Иоана 8:12;  
Учение и Завети 50:24; 115:5

От нашата история

Жените светии от последните 
дни днес продължават да 

поддържат светлината си.
На 80-я етаж на небостъргач в 

Хонг Конг, Китай, една сестра с 
физически недъг—единствения 
светия от последните дни в сво-
ето семейство—създава подобен 
на рай дом, където тя и посетите-
лите й могат да усетят влиянието 
на Духа. Тя държи Писанията, 
наръчниците на Обществото за 
взаимопомощ и книгата с химни 
на удобно и видно място. Пътува 
до Храма, за да изпълни обреди 
за своите предци 3.

В Бразилия праведна майка 
отглежда децата си в светлината 
на Евангелието. Детски песни 
изпълват къщата й от червени 
тухли и картини от Лиахона на 
храмовете, на Божиите пророци и 
на Спасителя покриват стените й. 
Тя и нейният съпруг са направили 
жертви, за да бъдат запечатани 
в храма, така че техните деца да 
бъдат родени в завета. Нейната 
постоянна молитва е била Бог да 
й помогне да отгледа децата си в 
светлината, истината и силата на 
Евангелието 4.
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Какво мога да направя?
1. Обсъдете какво означава да 
бъдете светлина на света днес.

2. Размишлявайте как следва-
нето на светлината на Христос 
ви помага да се справяте с 
изпитанията.


