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В Църквата на Исус Христос на светиите от 
последните дни всички ние сме и учители, и 
ученици. Към всички е отправена нежната по-

кана от Господ: „Научете (се) от Мене … и ще намерите 
покой на душите си“ 1.

Каня всички светии от последните дни да помислят 
за своите усилия да преподават и изучават и да гледат 
на Спасителя като на наш Ръководител в това начина-
ние. Ние знаем, че този „Учител, дошъл от Бога“,2 е по-
вече от просто преподавател. Той, Който ни научи да 
обичаме Господ нашия Бог с цялото си сърце, с цялата 
си душа, с цялата си сила и целия си разум, както и да 
обичаме ближния си както обичаме себе си, е Великият 
Учител и Примерът за съвършен живот.

Той е Онзи, Който заявява: „Ела и Ме следвай“.3 
„Аз ви дадох пример“ 4.

Ако не се обърнете (във вярата)
Исус проповядва проста, но проницателна истина, ко-

ято е записана в Матей. След като Той и Неговите учени-
ци слизат от планината на Преображението, те почиват в 
Галилея и след това отиват в Капернаум. Там учениците 
се обръщат към Исус, като питат:

„Кой е по- голям в небесното царство?“
А Той повика едно детенце, постави го посред тях 
и каза: „Истина ви казвам, ако не се обърнете и не 

станете като дечицата, няма да влезете в небесното 
царство“ 5.

В Църквата целта на преподаването на Евангелието 
не е да налива информация в умовете на Божиите чеда 
независимо дали у дома, в класната стая или на мисия. 
Тя не е да покаже колко много знае родителят, учите-
лят или мисионерът. Нито е просто да увеличи знание-
то за Спасителя и Неговата Църква.

Основната цел на преподаването е да помогне на 
синовете и дъщерите на Небесния Отец да се върнат 
в Неговото присъствие и да се радват на вечен живот 
с Него. За да осъществи тази цел, преподаването на 
Евангелието трябва да ги насърчава по пътя на еже-
дневното ученичество и свещените завети. Целта е 
отделните членове да бъдат вдъхновявани да обмис-
лят евангелските принципи, да ги чувстват и после да 
действат, за да живеят според тях. Целта е хората да 
развиват вяра в Господ Исус Христос и да бъдат обър-
нати в Неговото Евангелие.

Преподаване, което благославя, обръща във вярата  
и спасява, е преподаване, което подражава на примера 
на Спасителя. Учители, които подражават на примера на 
Спасителя, обичат и служат на онези, на които препода-
ват. Те вдъхновяват своите слушатели с вечните уроци 
на божествената истина. Те водят живот, на който си 
заслужава да се подражава.

Да обичаме и служим
Цялото служение на Спасителя е пример за любов 

към ближния. Всъщност, Неговите любов и служение 
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често са Неговите уроци. По същия начин учителите, 
които си спомням най- добре, са онези преподаватели, 
които познаваха, обичаха и се интересуваха от своите 
ученици. Те търсеха изгубените овце. Те преподаваха 
уроци за живота, които винаги ще помня.

Една такава преподавателка беше Луси Гърч. Тя по-
знаваше всеки от своите ученици. Винаги се обаждаше 
на онези, които са пропуснали неделя или просто не са 
дошли. Ние знаехме, че тя беше загрижена за нас. Ни-
кой от нас не е забравил нито нея, нито уроците, които 
преподаваше.

Много години след това, когато Луси беше в края на 
своя живот, аз я посетих. Ние си припомнихме онези 
отдавна отминали дни, когато тя беше наша учителка. 
Говорихме за всеки ученик от нашия клас и обсъдихме 
какво прави всеки днес. Нейните любов и загриженост 
обхващаха целия й живот.

Обичам Божието напътствие, намиращо се в Учение 
и завети:

„И Аз ви давам заповед, че трябва да се поучавате 
един друг за учението на царството.

Учете се усърдно и Моята благодат ще ви посещава“.6

Луси Гърч преподаваше усърдно, защото обичаше 
неуморно.

Да предлагаме надежда и истина
Апостол Петър съветва: „Бъдете винаги готови да 

отговаряте (но с кротост и страхопочитание) на всеки, 
който ви пита за вашата надежда“.7

Може би най- голямата надежда, която един учител 
може да предложи, е надеждата, която се намира в 
истините на Евангелието на Исус Христос.

„И на какво ще се надявате?“ –  пита Мормон. „Ето, 
аз ви казвам, че ще имате надежда чрез единението на 
Христа и силата на Неговото възкресение да бъдете 
въздигнати към живот вечен, и това поради вярата ви  
в Него според обещанието“.8

Учители, издигайте гласовете си и свидетелствайте 
за истинната същност на Божеството. Заявявайте сви-
детелството си относно Книгата на Мормон. Споде-
ляйте славните и красиви истини, които се съдържат в 
плана на спасение. Използвайте одобрени от Църквата 
материали, особено Писанията, за да проповядвате ис-
тините на възстановеното Евангелие на Исус Христос в 
тяхната чистота и простота. Помнете напътствието на 

Спасителя да „изследвате Писанията, понеже мислите, 
че в тях имате вечен живот и те са, които свидетел-
стват за Мен“ 9.

Помогнете на Божиите чеда да разберат какво е ис-
тинско и важно в този живот. Помогнете им да развият 
силата да избират пътеки, които ще ги пазят по пътя 
към вечен живот.

Преподавайте истини и Светият Дух ще присъства 
във вашите усилия.

„Научете (се) от Мене“
Тъй като Исус е съвършено послушен и подчиня-

ващ се на Своя отец, Той „напредваше в мъдрост, в 
ръст и в благоволение пред Бога и човеците“.10 При-
тежаваме ли решителността да сторим същото? Също 
както Исус „получава благодат след благодат“ 11, така 
и ние трябва търпеливо и с постоянство да търсим 
светлина и познание от Бог в усилията ни да изучава-
ме Евангелието.

Слушането е основна част от ученето. Когато се 
подготвяме да бъдем учени, ние с молитва търсим 
вдъхновение и потвърждение от Светия Дух. Ние раз-
мишляваме, молим се, прилагаме уроците от Евангели-
ето и търсим волята на Отец за нас.12

Исус „поучаваше много с притчи“,13 които изискват 
уши да чуят, очи да видят и сърца да разберат. Като 
живеем достойно, ние можем по- добре да чуваме про-
шепванията на Светия Дух, които ще „(ни) науч(ат) на 
всичко и ще (ни) напомн(ят) всичко“.14

Когато откликваме на нежната покана на Господ:  
„Научете (се) от Мене“, ние получаваме от Неговата  
божествена сила. Ето защо, нека да напредваме в  
дух на подчинение, като следваме нашия Пример  
– преподавайки и учейки се така, както Той желае  
от нас.

БЕЛЕЖКИ
 1. Матей 11:29.
 2. Йоан 3:2.
 3. Лука 18:22.
 4. 3 Нефи 18:16.
 5. Матей 18:1–3; курсив добавен.
 6. Учение и завети 88:77–78.
 7. 1 Петрово 3:15.
 8. Мороний 7:41.
 9. Йоан 5:39.
10. Лука 2:52.
11. Учение и завети 93:12.
12. Вж. Йоан 5:30.
13. Марк 4:2.
14. Йоан 14:26.
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ПРЕПОДАВАНЕ ОТ ТОВА ПОСЛАНИЕ

Президент Монсън ни кани да „помисл(им) за 
своите усилия да преподава(ме) и изучава(ме) и да 
гледа(ме) на Спасителя като на наш Ръководител в то-
ва начинание“. Бихте могли да проучите Писанията с 
онези, които посещавате, за да откриете информация 
за начините, по които Исус Христос проповядва и учи. 
Можете да започнете с някои от Писанията, към които 
препраща президент Монсън, като Матей 11:29, Йоан 
5:30 и Марк 4:2. Бихте могли да обсъдите по какъв 

начин наученото за Христос може да ви помогне да 
„вземете от Неговата божествена сила“.

ДЕЦА
Да научим за Исус

Светият Дух ни носи спокойни чувства, за да ни 
помогне да разберем, че Исус съществува и ни 

обича. Запишете или нарисувайте нещо, което сте 
научили за Исус.
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„Бог каза: „Да създадем човека 
по Нашия образ, по Наше 

подобие; …
И Бог създаде човека по Своя 

образ; по Божия образ го създаде; 
мъж и жена ги създаде“ (Битие 
1:26–27). 

Бог е нашият Небесен Отец 
и Той ни е създал по Свой образ. 
По повод тази истина президент 
Томас С. Монсън казва: „Бог, 
нашият Отец, има уши, с които 
да чува нашите молитви. Той има 
очи, с които да вижда нашите 
постъпки. Той има уста, с която 
да ни говори. Той има сърце, с 
което да изпитва състрадание и 
любов. Той реално съществува. 
Той е жив. Ние сме Негови чеда, 
сътворени по Негов образ. Ние 
приличаме на Него и Той прили-
ча на нас“.1

„Светиите от последните дни 
гледат на всички хора като на 
Божии чеда в пълния и цялостен 
смисъл; те смятат всеки човек за 
божествен по произход, по същ-
ност и по потенциал“ 2. Всички  
хора са „възлюбени духовни 

Създадени по образа на Бог

синове и дъщери на небесни 
родители“ 3.

„(Пророкът) Джозеф Смит също 
разбира, че Бог желае Неговите 
чеда да получат същото възви-
сено съществуване, което Той 
води“ 4. Както казва Бог: „Защото 
ето, това е делото Ми и славата 
Ми – да се осъществят безсмър-
тието и вечният живот на човека“ 
(Моисей 1:39).

Допълнителни Писания
Битие 1:26–27; 1 Коринтяните 
3:17; Учение и завети 130:1

От Писанията
Братът на Яред от Книгата на 

Мормон търси начин да осигу-
ри осветление за осемте кораба, 
създадени да пренесат яредитите 
през морето към Обетованата 
земя. Той „отрони от една кана-
ра шестнадесет малки камъка“ 
и се моли Бог да „докосн(е) тези 
камъни“ със Своя пръст, „за да 
могат да светят в тъмнината“. И 
Бог „простря ръката Си и докос-
на с пръста Си камъните един 

по един“. Завесата бива вдигната 
от очите на брата на Яред и „той 
видя пръста Господен; и той беше 
като човешки пръст“ …

И Господ му каза: „Вярваш ли 
на словата, които ще кажа?“,

И той отговори: „Да, Господи“.
И „Господ му се показа на бра-

та на Яред и рече: „Виждаш ли, 
ти си сътворен по Моя образ? Да, 
дори всички люде са сътворени в 
началото по Мой собствен образ“. 
(Вж. Етер 3:1–17).

БЕЛЕЖКИ
1. Томас С. Монсън, „I Know That My 

Redeemer Lives“, в Conference Report,  
апр. 1966 г., с. 63.

2. Gospel Topics, „Becoming Like God“, 
topics.lds.org; вж. също Моисей 7:31–37.

3. „Семейството: Прокламация към света“, 
Лиахона, ноември 2010 г., с. 129.

4. Gospel Topics, „Becoming Like God“, 
topics.lds.org; вж. също Учения на прези-
дентите на Църквата: Джозеф Смит, 
2008 г., с. 235.
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С молитва изучавайте този материал и преценете какво да споделите.  
Как разбирането за „Семейството: прокламация към света“ увеличава  
вашата вяра в Бог и благославя онези, за които се грижите чрез обучение  
при посещение? За повече информация посетете reliefsociety.lds.org.

Обмислете следното
По какъв начин знанието, че 
всеки човек е създаден по 
Божий образ, ни помага в 
нашето общуване с другите?

Вяра, семейство,  
взаимопомощ


