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Още един коледен сезон предстои, а с това и 
началото на една нова година. Изглежда сякаш 
едва вчера празнувахме раждането на Спаси-

теля и си поставяхме цели за новата година.
А беше ли част от целите ни за тази година решение-

то да отделяме време в живота си и място в сърцата си 
за Спасителя? Без значение колко сме успели досега в по-
стигането на тази цел, убеден съм, че всички ние желаем 
да се справяме по–добре. Този коледен сезон е идеално-
то време да прегледаме и подновим усилията си.

В заетия ни с толкова много неща живот, които се 
борят за нашето внимание, е нужно да полагаме съзна-
телното, отдадено усилие да доведем Христос в живо-
та и в домовете си. Жизнено важно е и ние, също както 
мъдреците от изтока, да останем съсредоточени върху 
Неговата звезда и да „дойд(ем) да Му се поклоним.“ 1

През всичките тези поколения във времето послани-
ето от Исус си остава същото. На Петър и Андрея край 
бреговете на Галилейското езеро Той казва: „Дойдете 
след Мене“.2 Към Филип идва призивът: „Дойди след 
Мене“.3 Към левита, който седи в бирничеството, бива 
отправена заповедта: „Върви след Мене“.4 И към вас и 
към мен, ако ние само се заслушаме, ще дойде същата 
покана: „Следвайте (Ме)“.5

Като следваме Неговите стъпки днес, като подража-
ваме ревностно на примера Му, ще имаме възможнос-
ти да благославяме живота на околните. Исус ни кани 

да даваме от себе си: „Ето, Господ изисква сърцето  
и драговолен ум“.6

Има ли някой, комуто вие би трябвало да служи-
те тази Коледа? Има ли някой, който очаква вашето 
посещение?

Преди години на Коледа се отбих в дома на една 
възрастна вдовица. Докато бях там, на вратата се поз-
въни. Там, на прага, стоеше един зает и много известен 
лекар. Той не бе повикан; по- скоро се бе почувствал 
подтикнат да посети самотен пациент.

В такова време сърцата на хора, които не могат 
да излизат от дома си, бленуват и жадуват за коледни 
посещения. Една Коледа, при посещение в старчески 
дом, седнах и разговарях с пет възрастни дами, най- 
възрастната сред които бе на 101 години. Тя беше 
сляпа, но разпозна гласа ми.

„Епископе, малко закъснявате тази година!“ -  каза тя. 
„Помислих си, че никога няма да дойдете“.

Прекарахме си чудесно заедно. Една пациентка оба-
че, гледаше с копнеж през прозореца, като си повтаря-
ше отново и отново: „Знам, че момчето ми ще дойде 
да ме види днес“. Чудех се дали ще го направи, защото 
предишните Коледи той дори не беше се обаждал по 
телефона.

Тази година все още има време да предложим 
ръка за помощ, любящо сърце и драговолен дух – с 
други думи, да последваме примера, даден от нашия 
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Спасител, и да служим така, както Той би желал да  
служим. Докато Му служим, няма да пропуснем въз-
можността си, както станало с гостилничаря в древ-
ността,7 да отделим време и място за Него в нашия 
живот и сърце.

Можем ли да вникнем във великолепното обеща-
ние, съдържащо се в посланието на ангела, отправено 
към пастирите на полето: „Благовестявам ви голяма 
радост. … Защото днес ви се роди … Спасител, Който 
е Христос Господ“.8

Докато си разменяме подаръци на Коледа, нека 
помним, ценим, и приемем най- големия дар от всички 
– дарът на нашия Спасител и Изкупител да можем да 
имаме вечен живот.

„Понеже какво се ползва човек, ако му е даден дар, 
а той не го приеме? Ето, той не се радва на това, което 
му е дадено, нито пък се радва на оногова, който е 
дарителят на дара.“ 9

Нека да Го следваме, да Му служим, да Го почи-
таме и да приемаме в живота си Неговите дарове за 
нас, за да можем да бъдем, както казва татко Лехий: 
„прегърнат(и) завинаги в обятията на любовта Му“.10

БЕЛЕЖКИ
 1. Матея 2:2.
 2. Maтея 4:19.
 3. Иоана 1:43.
 4. Матея 9:9.
 5. Учение и завети 38:22.
 6. Учение и завети 64:34.
 7. Вж. Лука 2:7.
 8. Лука 2:10–11.
 9. Учение и завети 88:33.
 10. 2 Нефи 1:15.

ПРЕПОДАВАНЕ ОТ ТОВА ПОСЛАНИЕ

Президент Монсън ни призовава да „направим 
съзнателно, отдадено усилие да доведем Христос в 
живота и в домовете си“. Бихте могли да обсъдите с 
хората, на които преподавате, как те могат да напра-
вят това съзнателно усилие като отделни хора и като 
семейство. Бихте могли да ги поканите да помислят 
за определен човек или семейство, които могат да 

посетят или на които да служат тази Коледа. „Тази 
година все още има време да предложим ръка за 
помощ, любящо сърце и драговолен дух“.

МЛАДЕЖИ
Начини да служим около Коледа

Президент Монсън отделя време да посещава 
възрастните и хората в старчески домове, особе-

но по Коледа. Той отбелязва, че има такива, които са 
щастливи, защото имат посетители, докато други са-
мо се надяват на посетители, които никога не идват. 
Има хора, които чакат някого – може би тази Коледа, 
вие можете да бъдете този някой.

Следва списък на само част от начините, по които 
можете да помогнете никой да не се чувства самотен 
тази Коледа. Може да помислите за още начини, по 
които да служите в обществото си този сезон. „Има ли 
някой, който очаква вашето посещение?“

• Направете коледни картички и ги изпратете  
на мисионерите и на несемейните и възрастните 
хора от вашия клон или район.

• Станете доброволец в местна обществена 
организация.

• Подарете екземпляри на Книгата на Мормон като  
коледни подаръци на вашите приятели и съседи.

• Посетете възрастни хора във вашия район или 
семейство.

• Пригответе почерпка, която да раздадете  
на вашите съседи.

ДЕЦА
Следвайте светлината

След като Исус се ражда, мъдреците Му донасят 
дарове. Те следват нова, ярка звезда в небето, за 

да Го открият. Какви дарове можете да дадете вие на 
Исус тази Коледа?
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Това е част от поредицата 
Послания за обучение при посещение, 
включващи божествените качества 
на Спасителя.

„В Писанията „състрадание“ 
означава буквално да „стра-

даш с“. Това о означава още да 
покажеш съчувствие, съжаление 
и милост към някого“ 1.

„Исус ни дава много приме-
ри за състрадание и загриже-
ност“ -  казва президент Томас С. 
Монсън. „Сакатият човек край 
къпалнята във Витесда; жена-
та, хваната в прелюбодейство; 
жената край Якововия кладенец; 
дъщерята на Яир; Лазар, братът 
на Мария и Марта – всеки един 
от тези хора бил жертва по пътя 
за Ерихон. Всеки един се нужда-
ел от помощ.

На сакатия от Витесда Исус 
казва: „Стани, дигни постелката 
си и ходи“. Към грешната жена 
отправя съвета: „Иди си, отсега не 
съгрешавай вече“. За да помогне 
на жената, дошла да извади вода, 
Той дава извор на вода, „коя-
то извира за вечен живот“. Към 
мъртвата дъщеря на Яир отправя 
заповедта: „Момиче, тебе казвам, 

Божествените качествата на Исус 
Христос: състрадателен и добър

стани“. Към положения в гробни-
ца Лазар: „Излез вън“.

Спасителят винаги е показвал 
неограничена способност да 
проявява състрадание. … Не-
ка отворим вратата на нашите 
сърца, за да може Той – живият 
пример за истинско състрадание 
– да влезе“ 2.

Допълнителни Писания
Псалми 145:8; Захария 7:9;  
1 Петрово 3:8; Мосия 15:1, 9;  
3 Нефи 17:5–7

От Писанията
„Съпругът ми и аз коленичихме 

до нашата 17- годишна дъщеря 
и се молехме за нейния живот“ 
-  разказва Линда Ш. Рийвз, втора 
съветничка в Общото президент-
ство на Обществото за взаимо-
помощ. Този път отговорът беше 
„не“, но . … разбрахме … че … 
(Спасителят) изпитва състрадание 
към нас в нашата печал“ 3.

Един от любимите ми разкази 
из живота на Спасителя е този за 
Лазар. Писанията ни казват, че 
„Исус обичаше Марта, … сестра 
й (Мария) и (брат им) Лазар“.4 

Когато Лазар се разболява, 
до Исус е изпратена вест, но 
когато Той пристига, Лазар вече 
е починал. Мария изтичва при 
Исус, пада в нозете Му и плаче. 
Когато вижда Мария да плаче, 
„(Той се) разтъжи в духа Си и … 
се просълзи“ (Иоана 11:33, 35).

Това е нашето поръчение. 
Ние трябва да почувстваме и 
видим за себе си, и после да 
помогнем на всички Божии чеда 
да почувстват, видят и узнаят, 
че Той е взел върху Си не само 
всички наши грехове, но и наши-
те болки, страдания и несгоди, 
тъй че да може да узнае какво 
изпитваме и как да ни утеши“.5
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Обмислете следното

Кой може да бъде благословен  
от вашето състрадание?

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 посетете reliefsociety.lds.org.

Вяра, семейство,  
взаимопомощ


