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Вечният живот е най- великият от всички дарове, 
които нашият любящ Небесен Отец е дал на 
Своите чеда (вж. У. и З. 14:7). Този дар означа-

ва да живеем в присъствието на Бог Отец и Неговия 
Възлюбен Син Исус Христос завинаги като семейства. 
Взаимоотношенията на обич в семейството продължа-
ват само в най- висшата степен на слава, селестиалната.

Всички се надяваме да имаме радостта да живеем 
в любящи семейства. За някои от нас това е чувство, 
което не сме изпитвали – чувство, за което знаем, че 
е възможно, но все още не сме преживявали. Може би 
сме го забелязвали в живота на другите. За други, се-
мейната обич става по- реална и ценна, когато смъртта 
ни раздели с дете, майка, баща, брат, сестра или любя-
щи и възлюбени баба и дядо.

Всички сме изпитвали надеждата, че някой ден отно-
во ще можем да чувстваме топлината от близостта на 
член от семейството, който сме обичали толкова много, 
а сега жадуваме да прегърнем.

Нашият любящ Небесен Отец познава сърцата ни. 
Неговата цел е да бъдем щастливи (вж. 2 Нефи 2:25). 
Затова Той ни е дал дара на Своя Син, който да направи 
възможно радостта от семейните взаимоотношения да 
бъде вечна. Тъй като Спасителят разкъса връзките на 
смъртта, всички ще възкръснем. Тъй като Той извърши 
Единение за греховете ни, чрез нашата вяра и покаяние 
можем да станем достойни за селестиалното царство, 
където семействата са свързани в обич завинаги.

Спасителят е изпратил пророк Илия при Джозеф 
Смит, за да възстанови ключовете на свещеничеството 
(вж. У. и З. 110). С тези ключове идва властта за запечат-
ване, предоставяща най- великия дар от Бог за Неговите 
чеда – вечен живот в семейства, свързани завинаги.

Тази възможност се предоставя на всяко Божие 
чедо, което идва на света. Една трета от Неговите че-
да са отхвърлили тази възможност в доземния живот. 
Поради липса на достатъчно вяра и последвалото 
открито противопоставяне, те са избрали никога да 
не познаят радостта, която идва от Небесния Отец 
чрез дара на вечните семейства.

За тези от нас, които сме преминали важния изпит 
в доземния живот и поради това имаме възможност-
та да получим смъртни тела, това да изберем вечен 
живот все още зависи от нас. Ако сме благословени да 
намерим Възстановеното Евангелие, можем да изберем 
да сключим и спазваме завети с Бог и така да заслужим 
вечен живот. Ако вярно устояваме, Светият Дух ще по-
твърждава надеждата и увереността ни, че сме по пътя 
към вечен живот и това да живеем със семействата си 
завинаги в селестиалното царство.

Някои хора може да не изпитват силна надежда, 
че ще получат вечна радост. Родители, деца, братя и 
сестри може да са правили избори, които сякаш правят 
невъзможно за тях да получат вечен живот. Можете 
дори да се чудите дали вече сте заслужили вечен живот 
чрез Единението на Исус Христос.
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Един Божий пророк веднъж ми даде съвет, който ми 
носи мир. Тревожех се, че изборите на други хора могат 
да направят невъзможно за семейството ни да бъде за-
едно завинаги. Той каза: „Тревожиш се не за това, което 
трябва. Просто живей така, че да си достоен за селести-
алното царство, а семейните ти взаимоотношения ще бъ-
дат по- прекрасни, отколкото можеш да си представиш“.

На всички, чиито личен опит или брак и деца, или тях-
ната липса, сякаш отслабват надеждата им, аз предлагам 
своето свидетелство: Небесният Отец ви познава и ви 
обича като Свое духовно чедо. Докато сте били с Него и 
Неговия Възлюбен Син преди този живот, Той е посадил 
в сърцата ви надеждата, която имате за вечен живот. 
Чрез силата на Единението на Исус Христос и чрез на-
пътствието на Светия Дух можете да изпитвате сега и в 
идния свят обичта в семейството, която вашият Отец и 
Неговият Възлюбен Син толкова силно желаят да имате.

Аз ви свидетелствам, че ако живеете така, че да 
бъдете достойни за селестиалното царство, пророчес-
кото обещание, че „семейните ви взаимоотношения ще 
бъдат по- прекрасни, отколкото можете да си предста-
вите“, ще се изпълни.

ПРЕПОДАВАНЕ ОТ ТОВА ПОСЛАНИЕ

Обмислете дали да не започнете, като разкажете 
на тези, на които преподавате, за момент, когато 
сте били благодарни за надеждата, че ще имате 
вечно семейство. Поканете ги да размишляват над 
моментите, когато те са чувствали благодарност за 
вечните семейства. Попитайте ги дали биха желали 
да споделят нещо. Можете да ги поканите да мислят 
за начини, по които могат да стават по- добри и да 
живеят по- достойно за селестиалното царство, така че 
пророческото обещание за „семейни взаимоотноше-
ния… по- прекрасни, отколкото могат да си предста-
вят“ да може да се изпълни за тях.

МЛАДЕЖИ
Да споделяме вечно щастие

Едно от най- чудесните неща от Евангелието е зна-
нието за плана на спасение. Имаме прекрасната 

възможност да бъдем със семействата си във вечност-
та. Това знание ни помага да имаме надежда, дори 
когато светът сякаш надделява над нас. Президент 
Айринг учи: „Нашият Небесен Отец познава сърцата 
ни. Неговата цел е да бъдем щастливи (вж. 2 Нефи 
2:25). Затова Той ни е дал дара на Своя Син, който да 
направи възможно радостта от семейните взаимоот-
ношения да бъде вечна. … Тази възможност се пре-
доставя на всяко Божие чедо, което идва на света“.

Тази благословия е възможна за всички нас, които 
живеем сега, а също и за починалите, но само чрез 
нашата помощ. Нашите предци сега са в света на 
духовете и чакат ние да подготвим имената им, за да 
могат храмовите обреди да бъдат извършени за тях. 
Понякога може да ни е трудно да вършим тази работа 
за тях. Може да сме твърде заети или да живеем твър-
де далеч от храма и да не ходим много често.

За щастие, има и други начини, по които можем 
да помагаме на предците си, като се занимаваме със 
семейна история, индексиране или гледаме децата 
на родители, които посещават храма. Като помагаме 
с това, ние служим на Господ и даваме надеждата за 
вечни семейства на тези от другата страна на завесата.

ДЕЦА
Семействата са завинаги

Поради Единението на Исус Христос и възстано-
вяването на ключовете на свещеничеството, ние 

можем да живеем със семействата си във вечността. 
Кои са нещата, които харесвате в своето семейство? 
Следвайте указанията по- долу, за да изработите вери-
га от хартия, която представлява семейството ви.

1. Сгънете лист хартия през средата два пъти така,  
че да се получи дълга ивица.

2. Нарисувайте човече така, че ръцете му да стигат до 
прегънатите ръбове.

3. Изрежете човечето. Не режете там, където ръцете 
стигат до ръба.

4. Разгънете. Напишете или нарисувайте нещо, което 
харесвате във всеки член на семейството си.

5. Ако имате по- голямо семейство, залепете няколко 
вериги една за друга.
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„Съпругът и съпругата имат 
важната отговорност да се 

обичат и да се грижат един за 
друг и за своите деца“ 1. „Домът 
трябва да бъде Божията лабора-
тория за обич и служба“ – казва 
президент Ръсел М. Нелсън, 
президент на Кворума на двана-
десетте апостоли. –

Нашият Небесен Отец желае 
съпрузи и съпруги да бъдат вер-
ни едни на други, да уважават и 
да се отнасят към децата си като 
наследство от Господа“ 2.

В Книгата на Мормон Яков казва, 
че обичта на съпрузите към съпру-
гите им, обичта на съпругите към 
съпрузите им и тяхната обич към 
децата им са били една от причи-
ните, поради която в един момент 
ламанитите са били по- праведни 
от нефитите (вж. Яков 3:7).

Един от най- добрите начини 
да имаме любов и хармония в 
домовете си е като говорим мило 
с членовете на семействата си. 
Милите думи канят Светия Дух. 
Сестра Линда К. Бъртън, обща 

Да се грижим един  
за друг в семейството

президентка на Обществото за 
взаимопомощ, ни моли да се 
замислим „колко често умишлено 
„си казваме мили думи“? 3

Допълнителни стихове  
от Писанията
Римляни 12:10, Мосия 4:15,  
Учение и завети 25:5

Истински истории
Старейшина Д. Тод Кристофъ-

рсън от Кворума на дванадесетте 
апостоли споделя преживяване 
от детството си, когато е разбрал 
важността на обичта в семей-
ството. Когато той и братята му 
били момчета, майка им имала 
рак и претърпяла тежка опера-
ция, поради което използването 
на дясната ѝ ръка било много 
болезнено за нея. В семейството 
с момчета имало много за гладене 
и докато майка му гладела, тя чес-
то спирала и отивала в спалнята 
да плаче, докато болката отмине.

Когато бащата на старейшина 
Кристофърсън осъзнал какво се 

случва, той тайно пропускал об-
яда си в продължение на почти 
година, за да спести достатъчно 
пари, за да купи машина, която 
да направи гладенето по- лесно. 
Поради своята обич към съпруга-
та си, той дал пример на момче-
тата си за грижа за семейството. 
Във връзка с този пример за неж-
ност, старейшина Кристофърсън 
казва: „По това време не знаех за 
жертвата и това, което баща ми 
бе направил за майка от обич, но 
сега, като знам, си казвам „Ето, 
това е мъж“.4
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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
Как това да обичаме и да се 
грижим един за друг кани Духа 
в домовете ни?


