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Ускоряване на делото

Знаете ли, че възстановената Църква беше на 98 
години преди да има 100 кола? Но по-малко от 30 
години след това, Църквата организира своите 

втори 100 кола. А само 8 години след това Църквата 
има повече от 300 кола. Днес имаме повече от 3000 
кола.

Защо това нарастване се случва толкова бързо? За-
щото сме по-известни ли? Дали е заради красивите ни 
сгради за събрания?

Тези неща са важни, но причината Църквата да се 
разраства днес е скедната: Бог е разкрил, че това ще се 
случи. В Учение и Завети Той казва: „Ето, Аз ще ускоря 
Моето дело във времето му” 1.

Ние, като духовни деца на нашия Небесен Отец, сме 
изпратени на земята в този момент, за да участваме в 
ускоряването на това велико дело.

Бог никога, доколкото ми е известно, не посочва, че 
делото Му се ограничава в земния живот. По-скоро, 
Неговото дело обхваща вечността. Аз вярвам, че Той 
ускорява делото Си в духовния свят. Вярвам също и 
че Бог, чрез Неговите служители тук, подготвя много 
души да приемат Евангелието. Нашата задача е да 
открием нашите мъртви, след което да отидем в храма 
и да извършим свещените обреди, които ще дадат на 
хората зад завесата същите възможности, които имаме 
и ние.

Всеки добър светия от послените дни в духовния 
свят е зает, казва президент Бригъм Йънг (1801–1877). 
„Какво правят те там? Те проповядват, проповядват по-
стоянно, и подготвят пътя за нас, за да ускорим нашата 
работа по построяване на храмове тук и навсякъде 
другаде” 2.

Сега, работата по семейната история не е лесна. За 
онези от вас от Скандинавия, споделям вашето чувсто 
на безсилие. Например, сред моите предшествени-
ци от Швеция, името на моя дядо е Нелс Монсън, но 
името на неговия баща не е Монсън, а Монс Окесон. 
Бащата на Монс се е казвал Оке Педерсон, а неговият 
баща - Петер Монсън, т. е. отново Монсън.

Бог очаква и вие, и аз, да свършим добре работата 
по семейната история. Мисля, че първото нещо, което 
трябва да направим, ако искаме да свършим добре ра-
ботата, е да имаме Духа на нашия Небесен Отец с нас. 
Когато живеем колкото е възможно по-праведно, Той 
ще отвори пътя за осъществяване на благословиите, 
които ние толкова искрено и усърдно търсим.

Ще правим грешки, но никой от нас не може да 
стане експерт по семейна история без да е бил първо 
начинаещ. Ето защо ние трябва да се потопим в това 
дело и трябва да се подготвим за трудно изкачване. 
Това не е лесна задача, но Бог ви я е поставил и Той я 
поставил и на мен.
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Докато вършите работата по семейната история, вие 
ще срещате трудности, и ще си кажете: „Няма какво 
повече да направя”. Когато стигнете до тази точка, пад-
нете на колене и помолете Бог да открие пътя и Той 
ще откие пътя за вас. Свидетелствам, че това е истина.

Небесният Отец обича своите деца в духовния свят 
толкова, колкото обича вас и мен. По повод делото по 
спасението на мъртвите Пророкът Джозеф Смит казва: 
„И сега, когато великите цели на Бог се движат бързо 
към тяхното реализиране и нещата, казани от пророци-
те, се изпълняват, когато царството Божие е установе-
но на земята и древният ред на нещата е възстановен, 
Господ ни показва този дълг и привилегия” 3.

Що се отнася до нашите предци, починали без 
знание за Евангелието, президент Джозеф Ф. Смит 
(1838–1918) казва: „Чрез нашите усилия в тяхна полза 
веригите на ограниченията ще паднат от тях и заоби-
калящият ги мрак ще се разпръсне, та светлината да 
може да сияе над тях, и те ще чуват в света на духове-
те за работата, извършена за тях от техните потомци 
тук, и ще се възрадват с вас в изпълнението ви на тези 
задължения” 4.

Има милиони и милиони духовни деца на нашия 
Небесен Отец, които никога не са чували името на 
Христос преди да умрат и да отидат в духовния свят. 
Но сега те знаят Евангелието и чакат деня, в който 
вие и аз ще направим необходимото изследване, за 
да открием пътя и да можем да отидем в Божия дом и 
да извършим за тях делото, които те сами не могат да 
извършат за себе си.

Мои братя и сестри, свидетелствам, че Бог ще ни 
благослови, когато ние приемем и отговорим на това 
предизвикателство.

ПРЕПОДАВАНЕ ОТ ТОВА ПОСЛАНИЕ

Помислете за любима история от вашата семейна 
история и я споделете с хората, които посещавате. 
Може да поискате да използвате въпросите от детска-
та част от посланието на Президентство (стр. 6), за да 
ги насърчите да споделят своите истории. Разгледайте 
и прочетете Учение и Завети 128:15 и обсъдете колко 
е важно извършването на храмови обреди за вашите 
предци.

БЕЛЕЖКИ
 1. Учение и Завети 88:73.
 2. Teachings of Presidents of the Church: Brigham Young, 1997 г.,  

стр. 280.
 3. Учения на президентите на Църквата: Джозеф Смит, 2007 г., 

стр. 409.
 4. Teachings of Presidents of the Church: Joseph F. Smith, 1998 г.,  

стр. 247.

МЛАДЕЖИ
Може ли да ми бъде приятно 
индексирането?
От Ема Абрил Толедо Сиснерос

Участвах в усилието по постигането на целта на 
нашия кол да индексираме 50 000 имена. В на-

чалото беше трудно. Няколко пъти партидата, която 
изтеглях, беше трудно четлива и понякога ми се ис-
каше да я върна и да изтегля друга. Но после осъзнах, 
че ако всеки мисли по този начин, тези партиди щяха 
да останат за накрая. Можех да си представя много 
редици от хора, чакащи в духовния свят, и реших да 
продължа да опитвам да разчета имената и да ги 
преписвам без грешка.

Научих се да изпитвам обич към тези хора. Раз-
брах, че те наистина се нуждаят от помощ, и ние също 
имаме нужда от тяхната помощ. Стигнах до разбира-
нето, че перфектният план на Небесния Отец е взел 
всеки под внимание. Когато следваме вдъхновението 
и указанията на избраните от Него ръководители, ние 
ставаме свидетели на Неговата милост и безкрайна 
любов.

Индексирането беше чудесно преживяване за мен. 
Научих се да ценя и обичам много неща в семейната 
история. Получих и много ценни дарове от нашия 
Бог, като просто се подчиних на нещо толкова просто, 
като участие в индексирането.
Авторката живее във Верактуз, Мексико.

ДЕЦА
Научете истории от вашата 
семейна история

Вашите родители и баби и дядовци са преживели 
много приключения—някои, от които вие дори 

не знаете! Някои от техните истории ще ви разсмеят 
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и ще ви помогнат да имате вяра в Небесния Отец. Но 
дори възрастните се срамуват понякога. Използвайте 
тези въпроси, за да им помогнете да си припомнят 
любимите си истории и запишете или нарисувайте 
техните отговори.

1. Разкажи ми за трите ти най-щастливи спомена.
2. Кога си се чувствал/а най-засрамен/а?
3. Разкажи ми за деня, в който съм се родил/а.
4. Какво обичаше да правиш, когато беше дете?
5. Как получи своето свидетелство за Евангелието?
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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.

Като служим на другите, ние 
ставаме истински последова-

тели на Исус Христос, който ни 
служи за пример. Президент То-
мас С. Монсън казва: „Ние сме за-
обиколени от нуждаещи се хора. 
… Ние сме Господните ръце тук 
на земята, със задача да служим и 
помагаме на Неговите деца” 1.

Линда К. Бъртън, Обща прези-
дентка на Обществото за взаимо-
помощ, учи: „С практика всеки от 
нас може да стане по-подобен на 
Спасителя, докато служим на Бо-
жиите чеда. За да можем по-доб-
ре да се обичаме един друг, бих 
предложила да запомним 4 думи: 
“Първо наблюдавай, после слу-
жи”. … Като го правим, ние спаз-
ваме своите завети, и службата 
ни, подобно на тази на президент 
Монсън, ще бъде доказателство за 
нашето ученичество” 2.

Можем да се молим всяка 
сутрин да разпознаваме възмож-
ностите да служим на другите. 
„Небесният Отец ще ви напът-
ства, а ангели ще ви помагат”, каз-
ва Дейвид Л. Бек, Общ президент 

Божествената мисия на Исус 
Христос: Служение
С молитва изучете този материал и преценете какво да споделите. Как 
разбирането на живота и мисията на Спасителя увеличава вашата вяра 
в Него и благославя сестрите, за които се грижите чрез обучението при 
посещение? За повече информация посетете reliefsociety.lds.

на Младите мъже. „Ще ви бъде 
дадена силата да благославяте 
животи и да спасявате души” 3.

От Писанията
Матея 20:25–28; 1 Нефи 11:27–28; 
3 Нефи 28:18

От нашата история
На Общата конференция през 

октомври 1856 г. президент Бри-
гъм Йънг (1801–1877) обявява, че 
пионери с ръчни колички все още 
пътуват през равнините и всички 
трябва незабавно да помогнат за 
събиране на провизии за тях. Лу-
си Мезърв Смит пише, че жените 
„сваляха своите фусти, чорапи и 
всичко, което можеха да дадат, и 
там, в Табернакъла, ги струпваха 
в каруците”.

Когато спасените пионери 
започват да пристигат в Солт Лейк 
Сити, Луси пише: „Никога не съм 
изпитвала такова удоволствие от 
която и да е работа, която съм 
свършила през живота си, тъй 
като имаше такова усещане за 
сплотеност между хората. Трябва-
ше само да отида в магазина и да 
кажа какво искам - ако се нуждаех 
от плат, то той бе премерван, 

отрязван и ми бе даван без да 
плащам” 4.

Президент Джордж Албърт 
Смит (1870–1951) казва по 
повод служенето на другите: 
„Нашето вечно щастие ще бъде 
пропорционално на това как 
се отдаваме да помагаме на 
другите” 5.

Обмислете следното
1. Как може молитвата да ни 
направи инструмент в Божиите 
ръце?

2. Как може служенето на дру-
гите да ни помогне да спазваме 
нашите завети?

БЕЛЕЖКИ
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