
1

Имал съм удоволствието да присъствам на мно-
го културни празненства във връзка с освеща-
вания на храмове. Много харесвам всяко едно 

от тях, включително най–скорошното, на което при-
съствах във Финикс, Аризона, миналия ноември.

Младежите–светии от последните дни, които участ-
ват в културни празненства, изнасят чудесни и запом-
нящи се представления. Миналата година във Финикс, 
малко преди празненството, казах на участниците: 
„Вие сте деца на светлината“.

Бих желал всички младежи в Църквата да знаят, че са 
деца на светлината. Като такива, те са длъжни да бъдат 
„като светила на света“ (Филипяните 2:15). Те са задъл-
жени да споделят истините на Евангелието. Те са при-
зовани да се издигат като маяк на храм, който отразява 
светлината на Евангелието във все по–мрачния свят. 
Те са отговорни да поддържат светлината запалена 
и горяща ярко.

За да бъдем „на вярващите пример“ (1 Тимотея 
4:12), ние самите трябва да вярваме. Трябва да разви-
ем вярата, необходима ни да оцелеем духовно и да 
отразяваме светлината за другите. Трябва да под-
хранваме нашето свидетелство, докато се превърне 
в котва за нашия живот.

Сред най–ефективните начини за получаване и за-
пазване на вярата, от която се нуждаем днес, са четене-
то и изучаването на Писанията и честата и редовната 
молитва. На младежите на Църквата казвам: ако още не 

сте го направили, развийте сега навика за ежедневно 
изучаване на Писанията и молитва. Без тези две основ-
ни практики външните влияния и трудната понякога 
реалност на живота могат да помрачат или дори да 
изгасят вашата светлина.

Юношеските години не са лесни. Това са важни годи-
ни, през които Сатаната ще ви изкушава и ще приложи 
всички сили да ви отклони от пътя, който води обрат-
но към вашия небесен дом. Но докато вие четете и се 
молите, докато служите и се подчинявате, ще разберете 
по–добре „светлината, която свети в мрака“ (У. и З. 6:21), 
нашият Пример и нашата сила – именно Господ Исус 
Христос. Той е Светлината, която трябва да издигнем, 
за да разпръснем събиращия се мрак (вж. 3 Нефи 18:24).

Със силно свидетелство за Спасителя и Неговото 
възстановено Евангелие вие притежавате неограниче-
ни възможности да заблестите. Те са около вас всеки 
ден, независимо от обстоятелствата, в които попадате. 
Докато следвате примера на Спасителя, вие имате въз-
можност да бъдете светлината, така да се каже, в живо-
та на хората около вас – независимо дали са членове 
на семейството ви, съученици, колеги, просто познати 
или напълно непознати.

Когато сте светлина за света, хората около вас ще 
усещат специален дух, който ще ги накара да пожелаят 
да общуват с вас и да следват примера ви.

Умолявам родителите и ръководителите на наши-
те младежи да им помагат да отстояват истината и 
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праведността. Помогнете им да видят широко отворе-
ните врати на познанието, разбирането и служението 
в Божието царство. Изградете в тях сила да устояват 
на изкушенията на света. Дайте им волята да вървят 
напред в добродетел и вяра, да казват молитва и да 
гледат на небесата като на тяхна постоянна котва.

На нашите младежи казвам: нашият Небесен Отец 
ви обича. Дано усещате и любовта, която ръководи-
телите на Църквата изпитват към вас. Дано винаги да 
имате желание да служите на вашия Небесен Отец и 
Неговия Син. И нека винаги да ходите в истина и да 
бъдете като светлина сред Божиите чеда.

ПРЕПОДАВАНЕ ОТ ТОВА ПОСЛАНИЕ

Помислете да обсъдите с онези, на които препода-
вате, какво означава да бъдеш „(дете) на светлината“. 
Какви отговорности носи това? Може да обсъдите 
моменти, когато тяхната светлина е била особено яр-
ка и какво я е направило такава. Може да им кажете 
да помислят за определен човек, например младеж, 
колега или близък, който може би се нуждае от свет-
лина. След това може заедно да се помолите за начин 
да споделите светлината с този човек.

МЛАДЕЖИ
Маяк на светлина

Президент Монсън проповядва, че младежите на 
Църквата „са призовани да се издигат като маяк 

на храм, който отразява светлината на Евангелието 
във все по–мрачния свят“. Той предлага няколко 
начина, по които може да постигнете това:

Като споделяте Евангелието
Като вярвате
Като развивате вяра
Като бъдете светлина за другите
Като подхранвате вашето свидетелство, 

докато то стане котва за вашия живот
Като четете и изучавате Писанията
Като се молите често и постоянно
Като служите
Като се подчинявате

Може да си направите самооценка от 1 до 5 във 
всяка от тези области. За всяка област с ниска оцен-
ка, може да проучите тези теми в Писанията или да 
ги потърсите в LDS.org. След като сте изучили тези 
теми, можете да помислите за начини, по които да 
подобрите тези области и да си поставите цели да 
го направите.

ДЕЦА
Заблестете със светлината си

Като Божие чедо, вие сте дете на светлината. Може 
да получавате повече светлина, като следвате на-

шия Спасител Исус Христос. Исус Христос и Небесният 
Отец ви обичат и искат да заблестите за другите и да 
ги водите при Христос. Може да заблестите само като 
бъдете себе си и следвате заповедите, като например 
молитвата и четенето на Писанията. Нарисувайте 
няколко звезди на лист хартия и напишете във всяка 
една идеи за това как можете да заблестите за други-
те подобно на Исус Христос (например: „ще ходя на 
Църква“ или „ще помагам на семейството ми“).
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Това е част от поредицата послания 
за обучение при посещение, включ-
ваща божествените качества на 
Спасителя.

Исус казва: „Но вие недейте 
така; а по- големият между вас 

нека стане като по- младият, и кой-
то началствува – като онзи, който 
слугува. Защото кой е по- голям, 
този, който седи на трапезата ли, 
или онзи, който слугува? Не е ли 
този, който седи на трапезата? 
Но Аз съм всред вас, като онзи, 
който слугува“ (Лука 22:26–27).

„Спасителят е върховният 
пример за силата на смирение-
то и покорството. Чрез Своето 
покоряване на волята на Отца, 
Той осъществява най–великото, 
най–въздействащото събитие в 
цялата история. Може би едни от 
най–светите слова в Писанията са 
тези: „Не Моята, воля, но Твоята 
да бъде“ (Лука 22:24)“.1

Като ученици на Исус Христос, 
ние винаги се стараем да бъдем 
като Него. „Да бъдем кротки е 
от изключителна важност, за за 
заприличаме повече на Христос – 
казва старейшина Юлисис Соарес 
от Седемдесетте. – Без кротостта 
ние не можем да развием други 

Качествата на Исус Христос: 
кротък и смирен

важни качества. Да бъдем кротки 
не означава слабост, а означава 
добрина и благост, означава да 
показваме сила, спокойствие, 
умерено самочувствие и само-
контрол“.2 Докато работим, за 
да развиваме това качество, ще 
открием, че „скромното под-
чиняване на волята на Отца ни 
дава силата на Господ – силата 
на смирението. Това е силата да 
посрещаме превратностите на 
живота, силата на мира, силата 
на надеждата, силата на сърцето, 
пулсиращо от любов към Спа-
сителя Исус Христос и свиде-
телство за Него, именно силата 
на изкуплението“.3

Допълнителни Писания
Матея 26:39; Иоана 5:30;  
Мосия 3:19; Еламан 3:35

От Писанията
Един от най–милите и най–

силни моменти от служението 
на Спасителя е когато Той умива 
нозете на Своите ученици. „Стана 
от вечерята, сложи мантията Си, 
взе престилка и се препаса. После 
наля вода в умивалника и почна 
да мие нозете на учениците и да 

ги изтрива с престилката, с коя-
то бе препасан“ (Иоана 13:4–5).

Когато Спасителят въвежда 
този обред, учениците може 
би са се учудили извънредно, 
че техният Господ и Учител 
коленичи пред тях и извършва 
толкова покорна служба. След 
това Исус обяснява уроците, 
които Той иска те, а и всички 
ние, да научим: 

“И тъй, ако Аз, Господ и 
Учител, ви умих нозете, то и вие 
сте длъжни един на друг да си 
миете нозете.

Защото ви дадох пример да 
правите и вие както Аз напра-
вих на вас“ (Иоана 13:14–15).
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Обмислете следното
Как смирението ни помага да 
обичаме така, както Исус обича?

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

Вяра, Семейство,  
Взаимопомощ


