
1

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 ,  Д Е К Е М В Р И  2 0 1 4  Г .

Когато си мислим за Коледа, ние често се сещаме 
за подаряването и получаването на подаръци. По-
даръците могат да бъдат част от грижливо пазена 

традиция, но могат също така и да ни отдалечат от същ-
ността на сезона и да ни разсеят от това да празнуваме 
по значим начин раждането на нашия Спасител.

Знам от личен опит, че най- паметните Коледи може 
да са онези, които са най- скромни. Подаръците в дет-
ството ми със сигурност бяха скромни според днеш-
ните стандарти. Понякога получавах закърпена риза 
или чифт ръкавици или чорапи. Помня една специална 
Коледа, когато моят брат ми подари дървен нож, който 
сам бе изработил.

Не са нужни скъпи подаръци, за да бъде Коледата 
съдържателна. Сещам се за история, разказана от cта-
рейшина Глен Л. Руд, който служи като член на Седем-
десетте от 1987 г. до 1992 г. Ден преди Коледа, преди 
много години, докато ръководи склада на епископа, той 
научава от един църковен ръководител за семейство 
в нужда, което наскоро се преместило в града. Когато 
отива да ги посети в техния малък апартамент, открива 
млада майка с четири малки деца под 10 години.

Нуждите на семейството били толкова големи, че 
майката не можела да купи лакомства или подаръци 
за децата си тази Коледа, не можела и да си позволи 
дори една елха. Брат Руд разговарял със семейството 
и научил, че трите малки момиченца биха искали кукли 

или плюшени играчки. А когато попитал 6- годишния 
син какво иска, гладното малко момче отвърнало: „Купа 
овесена каша”.

Брат Руд обещал на малкото момче овесена каша 
и може би още нещо. След това отишъл до склада на 
епископа и събрал храна и други продукти, за належа-
щите нужди на семейството.

Същата тази сутрин щедър светия му дал 50 долара 
за „някой в нужда”. Използвайки това дарение, брат Руд 
взел три от децата си и отишъл на коледен пазар -  не-
говите деца избрали играчки за нуждаещите се деца.

След като напълнили колата с храна, подаръци и 
една елха, семейство Руд се върнало в апартамента на 
младото семейство. Там, те помогнали на майката и де-
цата й да украсят елхата. След това поставили подаръ-
ците под елхата и дали на малкото момче голям пакет 
овесена каша.

Майката плакала, децата се радвали и всички заед-
но изпели една коледна песен. Същата вечер, когато 
семейство Руд се събрало за вечеря, те благодарили 
за това, че могли да донесат малко коледна радост на 
друго семейство и да помогнат на малкото момче да 
получи купа овесена каша.1

Христос и духът на подаряване
Помислете си за скромния, но въпреки това зна-

чим начин, по който нашият Небесен Отец избира 
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да почете раждането на Своя Син. В онази свята нощ 
ангелите се явяват не на богатите, а на пастирите. Мла-
денецът Христос се ражда не в имение, а в ясла. Той е 
повит не в коприна, а в пелени.

Простотата на онази първа Коледа предвещава жи-
вота на Спасителя. Въпреки че Той сътворява земята, 
крачи в царства на величие и слава и стои от дясна-
та страна на Отца, Той идва на тази земя като едно 
безпомощно дете. Неговият живот е модел за скромно 
благородие; Той ходи сред бедните, болните, отхвър-
лените и обременените.

Макар да е цар, не Го е грижа нито за почестите, 
нито за богатствата на човеците. Неговият живот, Него-
вите слова, всекидневните Му дейности са паметник на 
скромно и в същото време изключително достойнство.

Исус Христос, Който съвършено знае как да дава, 
ни е оставил модел за това. На онези, чиито сърца са 
натежали от самота и печал, Той носи състрадание и 
утеха. На онези, чиито тела и ум са засегнати от болест 
и страдание, Той носи любов и изцеление. На онези, 
чиито души са обременени от грях, Той предлага на-
дежда, прошка и изкупление.

Ако Спасителят беше сред нас днес, бихме Го откри-
ли там, където винаги е бил – да служи на смирените, 
отхвърлените, скромните, страдащите и нишите по дух. 
По време на Коледния сезон, а и винаги, нека ние Му 
направим подарък, като обичаме, както Той обича. Нека 
си спомняме за скромната същност на Неговото ражда-
не, дарове и живот. Нека чрез нашите скромни постъпки 
на доброта, милосърдие и състрадание изпълваме света 
със светлината на Неговата любов и пречистваща сила.

БЕЛЕЖКА
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1930 (1995), 352–53; вж. също Glen L. Rudd, “A Bowl of Oatmeal,” 
Church News, 2 дек. 2006 г., 16.

ПРЕПОДАВАНЕ ОТ ТОВА ПОСЛАНИЕ

Президент Ухтдорф учи, че ние трябва да следваме 
примера на Спасителя за даването. Бихте могли да 
помолите хората, които посещавате, да се редуват 
в назоваването на дарове, които Спасителят им е 
дал, както и да обсъдите с тях как могат да използват 

конкретен дар, за да служат на другите. Например, 
ако един член е бил благословен да е музикално обу-
чен, той или тя може да пее коледни песни за някои 
от съседите. Можете да предложите да коленичите в 
молитва с онези, които посещавате, и да помолите за 
вдъхновение кои дарове да споделите, как да ги спо-
делите и с кого. Следвайте всяко вдъхновение, което 
получавате.

МЛАДЕЖИ
Учете се от опита на другите

Президент Ухтдорф говори от личен опит, когато 
казва,че „най- паметните Коледи може да са оне-

зи, които са най- скромни”. Можем да научим толкова 
много от по- възрастното поколение; много възрастни 
са преживели време на войни, безработица, болести 
и други изпитания. Попитайте възрастните членове от 
своя район или клон да ви разкажат за най- значимите 
им Коледи. Бихте могли да запишете техните исто-
рии. Опитайте се да се поучите от техния пример, 
като тази Коледа се съсредоточите над искренето 
служение и спомен за Спасителя.

ДЕЦА
Дарове от Исус Христос

Някои хора използват Коледното дърво, за да 
празнуват раждането на Исус Христос. Понякога 

хората оставят подаръци за другите под дървото. Как-
ви подаръци ви е дал Исус? Нарисувайте свое дърво с 
пет подаръка отдолу. Прочетете Писанията по- долу и 
оцветете по един подарък за всеки стих. И вие може 
да направите подаръци на Исус, като намерите начин 
да помагате на другите.

Псалми 33:6

Иоана 14:27

Иоана 15:9

2 Нефи 2:8

3 Нефи 15:9
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Вяра, семейство, взаимопомощ

Това е част от поредицата 
Послания за обучение при посещение, 
включващи аспекти от мисията на 
Спасителя.

„Спасителят е извор на 
истински мир” -  казва 

Старейшина Куентин Л. Кук от 
Кворума на Дванадесетте Апо-
столи. „Въпреки изпитанията на 
живота, благодарение на Едине-
нието на Спасителя и Неговата 
милост, праведният живот ще 
бъде възнаграден с личен мир.” 1 
Разбирането, че Исус Христос е 
Князът на мира може да ни помог-
не да намерим вътрешен мир и да 
увеличи нашата вяра в Него.

Исус Христос казва: „Това ви 
казах, за да имате в Мене мир. В 
света имате скръб; но дерзайте, 
Аз победих света” (Иоана 16:33). 
Свидетелствайки за тази истина, 
Линда Ш. Рийвс, втора съвет-
ничка в Общото президентство 
на Обществото за взаимопомощ, 
казва: „Господ бе милостив към 

Божествената мисия на Исус 
Христос: Князът на мира
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 посетете reliefsociety.lds.org.

мен и ми помогна тегобите ми да 
станат по- леки. Той ми помогна да 
чувствам по- голям мир”.2

Старейшина Ричард Г. Скот от 
Кворума на дванадесетте апостоли 
учи: „Идеалното място за … мир е 
в собствените ни домове, където 
сме направили всичко по силите 
си, за да може Господ Исус Хрис-
тос да бъде централна фигура.” 3

Допълнителни стихове
Исаия 9:6; Лука 2:14; Иоана 

14:27; 1 Нефи 13:37; Учение и 
Завети 59:23

От Писанията
Исаия пророкува раждането на 

Исус Христос, Княза на мира. (вж. 
Исаия 9:6). На американския кон-
тинент, Самуил Ламанитът говори 
за знаменията, които ще съпът-
стват раждането на Христос пет 
години по- късно (вж. Еламан 14:3, 
5). Когато предречения ден на-
ближил, невярващите заплашили 

да екзекутират всички христия-
ни, ако тези знаци не се появят. 
Пророкът Нефи „умоляваше 
усърдно Господа целия този 
ден; и ето, гласът Господен 
дойде до него, казвайки: … утре 
идвам в света” (3 Нефи 1:12–13). 
Знаменията се появяват и с 
раждането на Христос „людете 
отново имаха мир в страната” 
(стих 23).

Във Витлеем Мария „роди 
първородния си Син, пови Го и 
положи Го в ясли” (Лука 2:7)
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Обмислете следното
По какви начини Спасителят носи 
мир във вашия живот?
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