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Властта на свещеничеството, която свързва 
семействата завинаги е един от най–велики-
те дарове на Бог. Всеки човек, който разбира 

плана на спасението, копнее за тази вечна благословия. 
Единствено на запечатващите церемонии, извършвани 
в осветени храмове на Църквата на Исус Христос на 
светиите от последните дни, Бог дава обещанието, че 
семействата могат да бъдат свързани във вечността.

Свещеническите ключове, които дават възможност 
за това, са възстановени на земята от пророк Илия, 
който ги предава на Джозеф Смит в храма Къртлънд. 
Тези свещенически ключове се предават и до днес без 
прекъсване чрез живите пророци в Църквата на Исус 
Христос на светиите от последните дни.

По време на Своето служение на земята, в обръщени-
ето Си към Петър – Неговия главен апостол, Спасителят 
учи за силата да се запечатват семействата, като казва: 
„Истина ви казвам: Каквото вържете на земята, ще бъде 
вързано на небесата; и каквото развържете на земята, 
ще бъде развързано на небесата“ (Матея 18:18).

Единствено в небесното царство можем да живе-
ем със семействата си завинаги. Там можем да бъ-
дем семейства в присъствието на Небесния Отец и 
Спасителя. Пророкът Джозеф Смит описва това чудес-
но преживяване в Учение и завети по следния начин:

„Когато Спасителят се яви, ние ще Го видим както е. 
Ще видим, че Той е човек като нас самите;

и че същите взаимоотношения, които съществуват 
между нас тук, ще съществуват между нас и там, само 

че ще бъдат придружени от вечна слава, на която слава 
ние сега не се наслаждаваме“ (У. и З. 130:1–2).

Това учение предполага, че ние уверено можем да 
се стремим към небесен стандарт в нашите отношения 
в семейството. Можем да се грижим достатъчно за чле-
новете на нашите семейства – живи и починали, като 
направим всичко по силите си, за да им осигурим све-
щеническите обреди, които ще ни свържат завинаги.

Мнозина от вас – млади и възрастни, правите това. 
Потърсили сте имената на предшественици, които все 
още не са получили обредите, които могат да ви запе-
чатат заедно.

Почти всеки от вас има живи роднини, които 
не са запечатани в семейството от свещеническата 
власт. Мнозина имат живи роднини, които са получили 
свещенически обреди, но не спазват заветите, склю-
чени с Бог. Бог ще ви благослови, за да ви помогне да 
достигнете с вяра до всички тези роднини. Дадено ви 
е обещание, което Бог дава на Своите ученици, които 
отиват да доведат други при Него:

„И който ви приеме, там ще съм и Аз, защото ще 
вървя пред лицето ви. Ще бъда от дясната ви страна и 
от лявата, и Моят Дух ще бъде в сърцата ви, и ангелите 
Ми ще са около вас, за да ви подкрепят“ (У. и З. 84:88).

От прозореца на моя кабинет всеки ден виждам булки 
и младоженци, които си правят снимки сред красиви 
цветя и бликащи фонтани. Често младоженецът носи на 
ръце своята булка, поне няколко стъпки, докато фотогра-
фът направи сватбените снимки. Всеки път, когато видя 
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това, мисля за двойките, които след време – понякога 
много скоро след сватбата, трябва да се носят един друг 
поради други причини, когато живота става тежък. Губи 
се работа. Деца се раждат с големи трудности. Появява 
се болест. И тогава, грижата за другите, както те са се 
грижили за нас, когато е било леко, ще ни направи герои 
и героини в тези времена на изпитания, когато е необхо-
димо повече, отколкото мислим, че можем.

Дължим на семействата си онзи вид отношение, ко-
ето можем да представим пред Бог. Трябва да се стара-
ем да не обиждаме и да не не се обиждаме. Можем да 
вземем решение да простим бързо и напълно. Можем 
да се опитаме да потърсим чуждото щастие преди 
нашето. Можем да говорим благо. Докато се опитваме 
да направим тези неща, каним Светия Дух в нашите 
семейства и в нашия живот.

Уверявам ви, че с Божията помощ и с каещи се 
сърца, ние можем в този живот да получим поглед на 
живота, който искаме да водим завинаги. Небесният 
Отец ни обича. Той ни иска при Себе Си. Чрез силата 
на Единението, Спасителят прави възможна промя-
ната, която е необходима в сърцата ни, за да влезем в 
светите храмове, да сключим завети, които можем да 
спазваме, и след време да живеем във вечността със 
семействата си в селестиална слава – отново у дома.

ПРЕПОДАВАНЕ ОТ ТОВА ПОСЛАНИЕ
Докато споделяте учението за вечните семейства, 

обмислете това, което казва старейшина Ричард Г. 
Скот от Кворума на дванадесетте апостоли: „Винаги 
се стремете да заздравявате семейства. Преподавайте 
с визия за важността семействата да бъдат запеча-
тани в храма. … Когато сте придобили визията на 
запечатващите обреди в храма, вие ще помогнете в 
изграждането на Божието царство на земята“ („Защо-
то ви дадох пример“, Лиахона, май 2014 г., с. 34). Как 
можете да помогнете на хората, на които преподава-
те, да развият визия за важността да бъдат запечатани 
в храма? Поканете онези, които още не са запечатани, 
да обсъдят стъпките, които могат да предприемат към 
този обред. Поканете онези, които са били запечата-
ни, да обсъдят как могат да запазят визията за вечното 
си семейство и какво могат да направят, за да подоб-
рят отношенията по между си.

МЛАДЕЖИ
Завинаги свързана с моето 
семейство
От Лора Бъртън

Когато съм била осиновена на три години, рожде-
ната ми майка позволява осиновяването да бъде 

завършено, само след като родителите ми се съгла-
сяват църковните ми обреди да бъдат извършени, ко-
гато навърша 12 години. Тя смятала, че трябва да съм 
достатъчно голяма, за да направя сама избора си, но 
беше трудно да чакам.

Да, трудно беше да виждам много от приятелите ми 
да бъдат кръщавани след навършване на 8 години, но 
още по–трудно беше да знам, че не мога да бъда запе-
чатана с моите осиновители и братята и сестрите ми, 
докато не навърша 12 години. Страхувах се, че ще ми 
се случи нещо и няма да мога да бъда запечатана с тях.

Когато дванадесетият ми рожден ден наближи, ние 
започнахме да планираме моето кръщение и запечат-
ването към семейството. Моите родители ми позволи-
ха да избера в кой храм да бъдем запечатани. Винаги 
съм смятала, че храмът Сан Диего Калифорния е най–
красивият храм, затова цялото ми се семейство се съ-
гласи да пътуваме до там за обреда на запечатването.

Нямах търпение да станем вечно семейство с роди-
телите и братята и сестрите ми. По време на обреда 
на запечатването ми, аз усетих Духа толкова силно, 
че ми е трудно да го опиша. Сега, след като вече 
съм запечатана с моето семейство, чувството ми на 
притеснение е заменено с утеха и мир, защото знам, 
че съм свързана завинаги с тях.
Авторката живее в щата Юта, САЩ

ДЕЦА
С поглед към храма

Президент Айринг обяснява, че, благодарение 
на свещеничеството, ние имаме възможност да 

отидем в храма и да бъдем запечатани заедно със се-
мействата ни за вечността. Нарисувайте или намерете 
картина на вашия любим храм и я окачете някъде, 
където да я виждате всеки ден. Направете списък как 
ще се подготвите да отидете в храма някой ден.
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Това е част от поредицата Послания 
за обучение при посещение, включ-
ващи божествените качества на 
Спасителя.

„Нека добродетелта непре-
станно да украсява мислите 

ви; тогава ще нараства увереност-
та ви, когато сте в присъствието 
Божие и учението на свещени-
чеството ще поръси душата ви 
като небесна роса“ (У. и З. 121:45).

Какво е добродетел? Президент 
Джеймз Е. Фауст (1920–2007) 
казва: „Добродетелта в по–пъл-
ния й смисъл обхваща всички 
черти на праведността, които ни 
помагат да оформим характера 
си“.1 Президент Гордън Б. Хинкли 
(1910–2008) добавя: „Божията лю-
бов е корена на всяка добродетел, 
всяко добро, на всичката сила на 
характера“.2

За връзката между жените и 
добродетелта старейшина Д. Тод 
Кристоферсън от Кворума на два-
надесетте апостоли казва: „Жените 
се раждат с определена добро-
детел, един божествен дар, който 
им помага умело да подбуждат 
към качества като вяра, смелост, 
съчувствие и подобряване на вза-
имоотношенията и културата. … 

Божествените качества на  
Исус Христос: Добродетел

Сестри, измежду всички ваши 
взаимоотношения, на първо място 
във вашия живот трябва да бъде 
взаимоотношението ви с Бог, 
който е източникът на вашата 
морална сила, която вие трябва 
винаги да поставяте на първо мяс-
то. Помнете, че моралната сила на 
Исус произтича от Неговата неп-
реклонна отдаденост на волята на 
Отца. … Стремете се да бъдете 
такива последователи на Отца и 
на Сина и влиянието ви никога 
няма да се изгуби“.3

Допълнителни стихове
Псалми 24:3–5; Филипяните 4:8; 
2 Петрово 1:3–5; Алма 31:5;  
У. и З. 38:23–24

От Писанията
Днес добродетелните жени, 

изпълнени с вяра, се стремят към 
Спасителя. В Лука 8 четем за жена, 
дванадесет години страдаща от 
кръвотечение, което не може 
да излекува. Тя оздравява, когато 
„се приближи изотзад и се допря 
до полата на дрехата Му; и на ча-
са престана кръвотечението й. … 
Но Исус казва: „Някой се допря до 
Мене, защото Аз усетих, че сила 4 

излезе от мене“. Тази праведна 
вярваща жена пада пред Него 
като заявява: „пред всичките 
люде“, че „се допира до Него“ 
и „на часа оздравява“. А Той 
й рече: „Дъще, твоята вяра те 
изцели; иди си с мир“ (вж. Лука 
8:43–48; вж. също 6:17–19).

Чрез Своята добродетел 5 
Христос може да лекува, дава 
сила, заздравява, успокоява 
и окуражава, когато избираме 
смело и с вяра да доближаваме 
към Него.
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Обмислете следното

Как добродетелта ни дава сили 
и ни укрепва?

С молитва изучавайте този материал и преценете какво да споделите. Как 
разбирането за божествените качества на Спасителя увеличава вашата 
вяра в Него и благославя сестрите, за които се грижите чрез обучение при 
посещение? За повече информация, отидете на reliefsociety.lds.org.

Вяра, Семейство,  
Взаимопомощ


