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Случвало ли ви се е да отворите кутия с части, да 
извадите инструкциите за сглобяване и да си по-
мислите: „В това няма никакъв смисъл“?

Понякога, въпреки най- добрите ни намерения и вът-
решна увереност, ние изваждаме някоя част и си казва-
ме: „Това пък за какво е?“ или „Как се вписва това?“.

Нашето раздразнение нараства, докато гледаме ку-
тията и забелязваме надпис, който гласи: „Необходимо 
е сглобяване – за възраст 8 години и нагоре“. И тъй 
като все още не разбираме, това не увеличава нашата 
увереност или самочувствие.

Понякога преживяваме подобни ситуации и с 
Евангелието. Докато гледаме някоя част от него, може 
да се почешем по главата и да се почудим за какво е тя. 
Или, докато изучаваме друга част, може да осъзнаем, 
че дори след усърдно старание напълно да разберем, 
просто не знаем защо тя е включена.

Нашият Небесен Отец е наш Наставник
За щастие, нашият Небесен Отец ни дава чудесни 

напътствия как да подредим живота си и да бъдем 
най- доброто, на което сме способни. Тези напътствия 
вършат работа независимо от нашата възраст или 
обстоятелства. Той ни е дал Евангелието и Църквата 
на Исус Христос. Той ни е дал плана на изкуплението, 
плана на спасението и дори плана на щастието. Той не 
ни е оставил сами с цялата несигурност и предизвика-
телства на живота с думите: „Ето. Успех! Оправяйте се“.

Ако просто бъдем търпеливи и търсим със смирено 

сърце и непредубеден ум, ние ще открием, че Бог ни е 
дал много средства, за да разберем по- добре Неговите 
обстойни указания за нашето щастие в живота:

•  Той ни е дал безценния дар на Светия Дух, който 
има способността да бъде наш личен небесен учи-
тел, докато изучаваме словото Божие и се опитваме 
да подредим нашите мисли и действия в хармония 
със словото Му.

•  Той ни е дал достъп до Себе си 24 часа 7 дни в 
седмицата чрез молитва с вяра и молби с истинско 
намерение.

•  Той ни е дал съвременните апостоли и пророци, 
които разкриват словото Божие в наши дни и прите-
жават властта да свързват или запечатват на земята и 
в небесата.

•  Той е възстановил Своята църква – организация на 
вярващи, които се трудят заедно, за да си помагат 
едни на други, докато изработват своето спасение 
със страх, трепет и несравнима радост 1.

•  Той ни е дал Светите писания – Неговото писано 
слово за нас.

•  Той ни е дал безброй инструменти на съвременните 
технологии, за да ни помага в нашия път на учени-
чество. Много от тези чудесни средства могат да 
бъдат намерени на LDS.org.

Защо нашият Небесен Отец ни е осигурил толко-
ва много помощ? Защото ни обича. И защото, както 
Самият Той казва за Себе си: „Защото ето, това е 
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делото Ми и славата Ми – да се осъществят безсмърти-
ето и вечният живот на човека“ 2.

С други думи, Небесният Отец е нашият Бог, а Бог 
е Наставник за нас.

Нашият Небесен Отец познава нуждите на Своите 
чеда по- добре от всеки друг. Негово е делото и славата 
да ни помага на всяка крачка, като ни дава чудесни 
материални и духовни ресурси, които ще ни помагат 
по пътя ни обратно към Него.

Всеки баща е наставник
В някои части на света бащите са почитани от 

семействата и обществото през месец юни. Винаги 
е хубаво да почитаме и уважаваме нашите родители. 
Бащите правят много добри неща за своето семейство 
и притежават много качества, достойни за възхищение. 
Две от най- важните роли, които имат бащите в живота 
на децата си, са това да бъдат добър пример и настав-
ник. Бащите правят повече от това просто да казват 
на децата си кое е правилно и кое е грешно; те правят 
повече от това просто да им подхвърлят инструкции за 
употреба и да очакват от тях да разберат сами живота.

Бащите напътстват своите скъпи деца и им показват 
чрез собствения си добър пример начина, по който се 
води един честен живот. Бащите не оставят своите де-
ца сами, а им се притичват на помощ, като им помагат 
да си стъпят на краката винаги, когато се препънат. И 
понякога, под влиянието на мъдростта, бащите позво-
ляват на децата си да се борят, като осъзнават, че може 
би това е най- добрият начин да се научат.

Всички ние сме наставници
Докато земните бащи правят това за собствените си 

деца, духът на наставничеството е нещо, което трябва 
да предлагаме на всички Божии чеда, независимо от 
възраст, местонахождение или обстоятелства. Помнете, 
Божиите чеда са наши братя и сестри; всички сме от 
едно и също вечно семейство.

В този смисъл, нека всички бъдем наставници – ви-
наги готови да си помагаме един на друг да се превър-
нем в най-  доброто, на което сме способни. Тъй като 
сме наследници на Бог, ние притежаваме способността 

да станем като Него. Да обичаме Бог и нашите ближни, 
да спазваме Божиите заповеди и да следваме примера 
на Христос са правилният, тесен и радостен път обрат-
но в присъствието на нашите небесни родители.

Ако Богът на вселената ни обича толкова много, че е 
наш Наставник, може би ние също можем да помагаме 
на нашите ближни независимо от техния цвят на кожата, 
раса, социално–икономически обстоятелства, език или 
религия. Нека се превърнем във вдъхновени наставници 
и нека благославяме живота на другите – не само на соб-
ствените си деца, но и на Божиите чеда по света.

БЕЛЕЖКИ
1. Вж. Деянията 13:52; Филипяните 2:12.
2. Моисей 1:39.

ПРЕПОДАВАНЕ ОТ ТОВА ПОСЛАНИЕ
Обмислете дали да не започнете, като поканите 

хората, на които преподавате, да се сетят за момент, 
в който Небесният Отец ги е напътствал. След това 
може да ги помолите да помислят за прилики между 
този момент и момент, в който са се чувствали напът-
ствани от техния земен баща. Поканете ги да запишат 
приликите между двата начина, по които са били 
напътствани. Можете да ги насърчите да се опитат да 
подражават на нещата, които са записали, в усилията 
си да бъдат по- добър пример за околните.

ДЕЦА
Помощта на Небесния Отец

Тъй като Небесният Отец ни обича, Той ни е дал 
много средства или дарове, които да ни помагат. 

По- долу са изброени някои от даровете, които Той ни 
е дал. Как можем да използваме тези дарове, за да 
благославяме своя живот и този на нашите ближни?

свещеническа власт
молитва
любов към другите
апостоли и пророци
Писания
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Всички обреди, необходими 
за спасение и възвисяване, 

са придружени от завети с Бог. 
„Сключването и спазването на 
завети означава да изберем да 
се обвържем с нашия Небесен 
Отец и с Исус Христос“ – казва 
Линда К. Бъртън, обща пре-
зидентка на Обществото за 
взаимопомощ 1.

Старейшина Нийл Л. Андерсън 
от Кворума на дванадесетте 
апостоли заявява: „Господ казва: 
„В oбредите … е видна силата 
на божествеността“.

Има специални Божии благосло-
вии за всеки достоен човек, който 
е кръстен, получил e Светия Дух и 
редовно взема от причастието“ 2.

„Когато мъжете и жените слу-
жат в храма – казва старейшина 
М. Ръсел Балард от Кворума на 
дванадесетте апостоли – и едни-
те, и другите биват надарени с 
една и съща сила, която е свеще-
ническата сила …

… Всички мъже и всички 
жени имат достъп до тази сила, 
за да получават помощ в живота 
си. Всички, които са сключили 
свещени завети с Господ и които 

Храмови обреди и завети

почитат тези завети, имат правото 
да получават лично откровение, 
да бъдат благославяни от служе-
нието на ангелите, да общуват 
с Бог, да получават пълнотата на 
Евангелието и накрая да станат 
сънаследници с Исус Христос 
на всичко, което Отец има“ 3.

Допълнителни стихове 
от Писанията
1 Нефи 14:14; Учение и завети 
25:13; 97:8; 109:22

Истински истории
През 2007 г., четири дни след 

силното земетресение в Перу, 
старейшина Маркъс Б. Наш от 
Седемдесетте се среща с прези-
дента на клона Венсеслао Конде 
и неговата съпруга Памела. 
„Старейшина Наш попитал сестра 
Конде как са децата ѝ. С усмивка 
тя отговорила, че чрез добрината 
Божия всички те били добре и в 
безопасност. Той попитал за дома 
на семейство Конде.

„Няма го“ – просто казала тя.
„И въпреки това – отбелязал  

старейшина Наш – вие се усмихва-
те, докато разговаряме“.

„Да – казала тя – молих се  
и получих мир. Имаме всичко,  
от което се нуждаем. Имаме се 
един друг, децата са с нас, запе-
чатани сме в храма, имаме тази 
прекрасна Църква, имаме Господ. 
С Неговата помощ отново можем 
да градим“. …

По какъв начин сключването 
и спазването на завети с Бог ни 
дава силата да се усмихваме при 
трудности, да превръщаме изпи-
танието в победа … ?

Източникът е Бог. Нашият 
достъп до тази сила е чрез 
заветите ни с Него“ 4.
БЕЛЕЖКИ
1. Линда К. Бъртън, „Силата, радостта и лю-

бовта, които произлизат от спазването на 
заветите“, Лиахона, ноем. 2013 г., с. 111.

2. Нийл Л. Андерсън, „Сила в свещеничество-
то“, Лиахона, ноем. 2013 г., с. 92.

3. М. Ръсел Балард, „Мъже и жени в делото 
Господно“, Лиахона, апр. 2014 г., с. 48–49.

4. Вж. Д. Тод Кристоферсън, „Силата на заве-
тите“, Лиахона, май 2009 г., с. 19, 20- 21.
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С молитва изучавайте този материал и преценете какво да споделите. По 
какъв начин разбирането на „Семейството: прокламация към света“ увеличава 
вашата вяра в Бог и благославя онези, за които се грижите чрез обучение при 
посещение? За повече информация, отидете на reliefsociety.lds.org.

Вяра, семейство,  
взаимопомощ

Обмислете следното
По какъв начин храмовите 
обреди и завети ни укрепват 
и ни дават сили?


