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Веднъж, докато седях до леглото на баща ми 
през нощта, той говори за своето детство. Раз-
каза за любовта на неговите родители в тежки 

времена и любовта на неговия Небесен Отец и Спаси-
теля. Знаех, че умира от рак, затова не се изненадвах, 
че на моменти бъркаше чувствата си към Небесния 
Отец с любовта и добротата на своя земен баща. Баща 
ми често казваше, че, когато се моли, той си представя, 
че може в ума си да види усмивката на Небесния Отец.

Неговите родители са го научили чрез пример да 
се моли, сякаш говори на Бог, и Бог ще му отвърне 
с любов. Той се нуждаеше от този пример до края. 
Когато болката стана непоносима, ние го намирахме 
сутрин на колене до леглото. Той бе твърде слаб, за 
да се върне в леглото. Каза ни, че се е молил, за да 
попита своя Небесен Отец защо трябва да страда 
толкова, след като винаги се е старал да бъде добър. 
Сподели, че е получил благ отговор: „Бог се нуждае от 
смели синове“.

И така той се бори до края, вярвайки, че Бог го 
обича, чува го и ще го въздигне. Той бе благословен 
отрано да разбере и никога да не забрави, че любящи-
ят Бог е толкова близо, колкото е една молитва.

Ето затова Господ проповядва на родителите: „И те 
също трябва да учат децата си да се молят и да ходят 
праведно пред Господа“ (У. и З. 68:28).

Евангелието на Исус Христос е възстановено 

– заедно с Книгата на Мормон и всички свещенически 
ключове, които могат да свързват семейства – защото 
като момче Джозеф Смит се моли с вяра. Той придоби-
ва тази вяра в любящо и изпълнено с вяра семейство.

Преди двадесет години Господ дава на семействата 
следния съвет в „Семейството: прокламация към света“ 
чрез Първото президентство и Кворума на дванаде-
сетте апостоли: „Успешните бракове и семейства се 
установяват и се поддържат върху принципите вяра, 
молитва, покаяние, прошка, уважение, обич, състрада-
ние, работа и благотворни развлекателни дейности“ 1.

Ние дължим безкрайна благодарност на семейството 
на Пророка Джозеф Смит за начина, по който е отгле-
дан. Неговото семейство олицетворява не само вярата 
и молитвата, но и покаянието, опрощението, уважени-
ето, обичта, състраданието, работата и благотворните 
развлекателни дейности.

Поколението, което идва след вас, може да ви 
нарече благословени, заради примера на молитвата 
във вашето семейство. Може и да не отгледате велик 
служител на Бог, но чрез своите молитви и личен при-
мер за вярност можете да помогнете на Господ Исус 
Христос да отгледа добри и любящи ученици.

От всичко, което можете да изберете да направи-
те, за да помогнете на Господ, молитвата ще бъде в 
центъра му. Явно съществуват обикновени хора, които, 
когато се молят, вдъхновяват останалите да отворят 
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очи и да видят дали присъства още някой. Вие можете 
да станете такъв човек.

Помислете какво може да означава това за онези, 
който коленичат заедно с вас в семейна молитва. Ко-
гато те усетят, че вие говорите на Бог с вяра, тяхната 
вяра ще нарасне, за да говорят и те с Бог. Когато се мо-
лите, за да благодарите на Бог за благословиите, които 
те знаят, че са получили, тяхната вяра, че Бог ги обича 
и отговаря на вашите молитви и ще отговори и на 
техните, ще нараства. Това може да се случи в семейна 
молитва само тогава, когато сте имали такова преживя-
ване при лична молитва отново и отново. 

Аз все още съм благославян от баща и майка, които 
са говорили с Бог. Техният пример за силата на молит-
вата в семействата все още благославя поколенията, 
които идват след тях.

Моите деца и внуци са благословени всеки ден от 
примера на моите родители. Вярата, че любящият Бог 
чува и отговаря на молитви бе предадена на тях. Вие 
можете да създадете такова наследство във вашето 
семейство. И се моля да го направите.

БЕЛЕЖКА
1. „Семейството: прокламация към света“, Лиахона, ноем. 2010 г., с. 

129.

ПРАЗНУВАЙТЕ 20- ТА ГОДИШНИНА НА 
ПРОКЛАМАЦИЯТА ЗА СЕМЕЙСТВОТО

„Семейството: прокламация към света“ излага 
принципи, които са толкова актуални днес, колкото са 
били, когато е била представена на 23 декември 1995 
г. Помислете да поканите хората или семействата, на 
които преподавате, да празнуват 20- та годишнина на 
прокламацията като:

1.  Изброят принципите от нейното съдържание, които 
имат специално значение за тях. (Вж. как президент 
Айринг прави това с молитва в посланието по–горе).

2.  Обсъдите как всеки принцип може да ги благослови 
сега и в бъдеще.

3.  Поставите определени цели, за да включите тези 
принципи в техния живот и да ги споделят с околните.

МЛАДЕЖИ
Работа над молитвата

Президент Айринг проповядва, че вашето семей-
ство може да бъде благославяно чрез вашата 

силна връзка с Небесния Отец. Можете да подобрите 
вашата връзка с Него, като подобрите своите молит-
ви! Ето няколко идеи как да го направите:

Преди да започнете своята молитва, отделете 
малко време да помислите какво искате да кажете. 
Обмислете въпроси, които може да имате или неща, 
които ви притесняват – можете дори да ги запишете, 
за да не ги забравите. Използвайте това време, за да 
си проясните съзнанието от ежедневния шум, за да се 
съсредоточите над нежните подтици на Светия Дух. 
Ако умът ви е склонен да блуждае, докато се молите, 
опитайте се да визуализирате как ви слуша Небесният 
Отец. Говорете конкретно. Също така оставете някол-
ко минути в края на молитвата, за да чуете подтиците 
на Духа. Можете да запишете своите впечатления в 
дневника си.

Помнете, че молитвата е вид работа, затова не се 
притеснявайте, ако ви е необходима практика или ви 
се струва трудно! Вашите усилия в молитвата могат 
да ви помогнат да изградите връзка с Бог, която ще 
благослови поколения след вас.

ДЕЦА
Напомняне за молитва

Президент Айринг проповядва, че е важно да се 
молите заедно със своето семейство. Можете да 

бъдете пример за своето семейство, като се молите 
всеки ден. Можете също да напомняте на семейството 
си да се моли заедно всеки ден. Запомнете този цитат 
от друго обръщение на президент Айринг: „Небес-
ният Отец чува молитвите ви. Той ви обича. Той знае 
вашето име“ („Продължаващо откровение“, Лиахона, 
ноем. 2014 г., с. 73). Запишете този цитат на картичка 
или парче хартия и го сложете някъде, където цялото 
семейство може да го вижда. По този начин винаги 
можете да помните, че Небесният Отец иска да ви чуе!
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Това е част от поредицата 
Послания за обучение при посещение, 
включващи божествените качества 
на Спасителя.

Писанията учат, че Исус Хрис-
тос „получи всяка сила, и на 

небето, и на земята, и славата на 
Отца беше с Него“ (У. и З. 93:17). 
Старейшина М. Ръсел Балард от 
Кворума на дванадесетте апосто-
ли казва, че чрез тази сила нашия 
Спасител създава небесата и зе-
мята, извършва чудеса и издържа 
болката на Гетсиманската градина 
и Голгота 1. Когато започнем да 
разбираме това, нашата вяра в 
Христос ще нарасне и ние ще 
станем по–силни.

Когато сключваме и спазваме 
храмови завети, Господ ни бла-
гославя със Своята сила. Линда 
К. Бъртън, обща президентка на 
Обществото за взаимопомощ, 
казва: „Спазването на завети 
укрепва, дава сили и защитава. … 
Наскоро се срещнах с една скъпа 
нова приятелка. Тя свидетелства, 
че, след като получила храмовото 

Божествените качества на Исус 
Христос: изпълнен със сила и слава

си надаряване, се почувствала 
укрепена със силата да устоява на 
изкушенията“ 2.

Нефи свидетелства за силата на 
завета: „И стана така, че аз, Нефи, 
съзрях силата на Агнеца Божий, 
която слезе върху светиите на 
църквата на Агнеца и върху завет-
ния народ Господен, … и те бяха 
въоръжени с праведност и със 
силата Божия във велика слава“  
(1 Нефи 14:14).

Допълнителни Писания
Еремия 51:15; Откровението 1:6; 
Яков 4:6–7; Мосия 3:17

От Писанията
Изпълнен с голямо състрадание 

към Марта и Мария, Исус Хрис-
тос въздига техния брат Лазар 
от мъртвите чрез силата на Бог, 
която притежава.

Исус пристига в дома на Марта 
и Мария, след като Лазар е поло-
жен в гроба вече четири дни. Те 
отиват до гробницата на Лазар 
и Исус заповядва камъка, който 

покрива входа, да бъде отмес-
тен. Исус казва на Марта: „Не 
рекох ли ти, че ако повярваш 
ще видиш Божията слава?“ След 
това Той се моли на Бог Отец и 
„извиква със силен глас: „Лаза-
ре, излез навън!

Умрелият излезе, с ръце и но-
зе повити в саван, и лицето му 
забрадено с кърпа“. (Вж. Иоана 
11:1–45). Спасителят използва 
Своята сила, за да ни изкупи и 
даде сила. Нашата вяра в Него 
ще нараства, докато помним, 
че Той е изпълнен със сила и 
слава.
БЕЛЕЖКИ
1. M. Ръсел Балард, „Това е делото Ми и 

славата Ми”, Лиахона, май 2013 г., с. 18.
2. Линда К. Бъртън, „Силата, радостта и 

любовта, които произлизат от спазва-
нето на заветите“, Лиахона, ноем. 2013 
г., с. 111.
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Обмислете следното
Как силата на Бог ни въоръжава 
със сила и слава?

С молитва изучавайте този материал и преценете какво да споделите. Как 
разбирането на божествените качества 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


