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П О С Л А Н И Е  Н А  П Ъ Р В О Т О  П Р Е З И Д Е Н Т С Т В О ,  С Е П Т Е М В Р И  2 0 1 4  Г .

В района, където някога живеех и служех, Църква-
та провеждаше проект с птицеферма, пълна с 
доброволци от местните райони. Като цяло, пти-

цефермата бе ефективно ръководена и доставяше на 
епископското хранилище десетки хиляди пресни яйца 
и стотици килограми обезкостено пилешко месо. Оба-
че имаше случаи, когато да бъдеш фермер- доброволец 
в града означаваше не само пришки по ръцете, но и 
тревоги в ума и сърцето.

Например, никога няма да забравя как един път 
събрахме младите мъже от Аароновото свещеничество 
със задачата за едно хубаво пролетно почистване на 
птицефермата. Нашата ентусиазирана и енергична гру-
па се събра в птицефермата и бързо изкорени, събра и 
изгори големи количества плевели и остатъци. Седнали 
край пламенните огньове, ние ядяхме хот- дог и се поз-
дравявахме за добре свършената работа.

Съществуваше обаче един огромен проблем. Шумът 
и огньовете до такава степен бяха разстроили деликат-
ното население от 5 000 кокошки носачки, че повечето 
от тях изведнъж започнаха да сменят перушината си и 
спряха да снасят. След случилото се, ние допускахме ня-
колко плевели, за да можем да произведем повече яйца.

Няма член на Църквата, който да е помагал за под-
помагането на нуждаещите се и който да е забравил 
или съжалил за преживяването. Усърдието, пестели-
востта, разчитането на собствените сили и споделянето 
с другите не са нови за нас.

Трябва да помним, че най- добрата система за съ-
хранение е всяко семейство в Църквата да има запас 
от храна, облекло и където е възможно -  останалото 
необходимо за живот. Господното хранилище включва 
времето, талантите, уменията, състраданието, посве-
тените материални и финансови средства на верните 
църковни членове. Тези ресурси са на разположение 
на епископа в помощ на нуждаещите се.

Увещаваме всички светии от последните дни да бъ-
дат благоразумни в своето планиране, консервативни 
в начина си на живот и да избягват прекомерното или 
ненужно задлъжняване. Много повече хора биха могли 
да преживеят икономическите бури, ако имаха запас от 
храна и дрехи и не бяха затънали в дългове. Днес раз-
бираме, че много са последвали този съвет на обратно: 
имат запас от дългове, а нямат храна.

Повтарям това, което заяви Първото Президентство 
преди няколко години:

„Светиите от последните дни дълги години са били 
съветвани да се подготвят за несгодите, като имат 
заделени настрана малко пари. Това допринася не-
измеримо за сигурността и благосъстоянието. Всяко 
семейство е отговорно да подсигурява собствените си 
нужди до възможната степен.

Насърчаваме ви, където и да живеете по света, да се 
подготвяте за несгодите, като преценявате състоянието 
на финансите си. Настояваме да сте умерени в раз-
ходите, дисциплинирани в покупките, за да избягвате 
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задлъжняването. Изплатете дълга възможно най- бързо 
и се освободете от това робство. Спестявайте редов-
но малки суми, за да изградите постепенно финансов 
резерв“.1

Подготвени ли сме за спешните ситуации в живота 
си? Усъвършенствани ли са нашите умения? Живеем ли 
предвидливо? Нашият запас под ръка ли ни е? Подчи-
няваме ли се на заповедите Божии? Отзивчиви ли сме 
към ученията на пророците? Готови ли сме да дадем от 
средствата си на бедния, на нуждаещия се? Честни ли 
сме с Бог?

Живеем в бурни времена. Често бъдещето е неиз-
вестно, затова наш дълг е да се подготвим за несигур-
ностите. Когато дойде времето за взимане на решение, 
времето за подготовка е изтекло.

БЕЛЕЖКА
1. Първо Президентство, Подгответе всяко нужно нещо: Семейни 

финанси, брошура, 2007 г.

ПРЕПОДАВАНЕ ОТ ТОВА ПОСЛАНИЕ

Като вземете предвид нуждите на онези, които 
посещавате, помислете за начини да им помогнете 
да разчитат повече на себе си в работата, финансите, 
складирането на храна или при подготовката за спеш-
ни случаи. Помислете си за умение, което можете 
да споделите с тях, като например градинарство или 
управление на финансите, което ще им даде сили да 
следват съвета на Първото Президентство.

МЛАДЕЖИ
Служих отново
От Джейн Араухо

Един ден, след като приключих проект за служба, си 
вървях покрай нашата сграда за събрания, когато 

видях две сестри да чистят сградата. Думите сами 
излязоха от устата ми: „Сестри, имате ли нужда от 
помощ?“ Едната от тях ми се усмихна и каза, че ид-
вам тъкмо навреме, тъй като само те чистели и били 
много уморени. Тя каза, че се молела Бог да изпрати 
някого да помогне. Бях много щастлива да бъда отго-
вора на молитвата й. Тъкмо бях приключила да служа 
на друг и също бях уморена, но последвах сърцето си 
и предложих да помогна.

Заповед е да се трудим с радост (вж. У. и З. 24:7). 
Когато имаме желание да служим постоянно, можем 
да помогнем да се случват чудеса в живота на хората 
около нас. Нашият живот се изпълва с повече смисъл, 
когато служим. Господ наистина ни обича, Той помага 
на всяко Свое дете и Той ще ни даде сили да служим.
Авторката живее в Рио Гранде до Норте, Бразилия

ДЕЦА
Подготвени ли сте?
Отговори: Вярно, Вярно, Грешно, Вярно, Грешно

Президент Монсън е помолил всеки един от нас да 
се подготви за трудните времена и да помага на 

хората, изпаднали в затруднение. Направете този тест 
с „вярно- грешно“, за да видите дали сте готови!

Винаги мога да намеря някой, на когото да помог-
на. Вярно □ Грешно □

Мога да бъда благодарен/а за всичко, което вече 
имам. Вярно □ Грешно □

Нямам никакви дарби, които да споделя с някого. 
Вярно □ Грешно □

Спестяването на пари за бъдещето е добра идея. 
Вярно □ Грешно □

Имам нужда от нови играчки и дрехи, за да съм 
щастлив/а. Вярно □ Грешно □
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Вяра, Семейство, Взаимопомощ

Това е част от поредицата 
послания за обучение при посещение, 
включваща аспекти от мисията на 
Спасителя.

Исус Христос обещава: „Няма 
да ви оставя сираци; ще дой-

да при вас” (Иоана 14:18). Той ще 
ни даде „венец вместо пепел, Ми-
ро на радост вместо плач“ (Исаия 
61:3). Христос няма да ни забрави, 
тъй като изстрада Единението 
за всеки един от нас. „Нашият 
Спасител взе върху Себе Си … 
нашите болки и нашите страда-
ния, и нашата скръб, за да знае 
Той какво чувстваме ние и как 
да ни успокои“ -  казва Линда Ш. 
Рийвс, втора съветничка в Общо-
то президентство на Обществото 
за Взаимопомощ.1

Знанието, че Христос ще 
ни успокои, ни носи мир и ни 
вдъхновява да следваме приме-
ра Му, като служим на другите. 
Президент Томас С. Монсън казва: 
„Нашето знание за Евангелието и 

Божествената мисия на Исус 
Христос: Утешител
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 обучение при посещение? За 
повече информация, посетете reliefsociety.lds.org.

любовта ни към Небесния Отец и 
нашия Спасител ще ни утешават 
и поддържат, и ще внасят радост 
в сърцата ни, като ходим правди-
во и спазваме заповедите. Нищо 
в този свят няма да може да ни 
победи“.2

От Писанията
Иоана 14:18, 23; Алма 7:11–13; 
Учение и Завети 101:14–16

От нашата история
Илейн Л. Джак, 12- та Обща 

президентка на Обществото за 
взаимопомощ, заявява: „С обуче-
нието при посещение ние дости-
гаме една до друга. Ръцете често 
говорят както гласовете не умеят. 
Топлата прегръдка казва много. 
Смехът заедно ни обединява. Миг 
на споделяне освежава душите 
ни. Не винаги можем да снемем 
бремето от нечии рамене, но мо-
жем да й повдигнем духа, за да го 
понесе успешно“.3

Нашите сестри- пионери от 
Обществото за взаимопомощ 
„намират духовна сила в обичта 
и състраданието една към дру-
га. … Докато страдат от изпита-
нията на болест и смърт, те се 
молят с вяра една за друга и се 
успокояват. „Божията обич се 
пренасяше от сърце на сърце -  
пише Хелън Мар Уитни -  докато 
нечестивият се озова безпомо-
щен в усилието си да застане 
между нас и Господ и неговите 
жестоки стрели на моменти не 
успяваха да ни ужилят“.4
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3. Илейн Л. Джак, в „Daughters in My 

Kingdom: The History and Work of Relief 
Society“ 2011 г., стр. 119.

4. Daughters in My Kingdom, стр. 34.

Обмислете следното
Как разбирането, че Бог си 
спомня за вас, ви носи утеха?
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