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Нашият обичан пророк, президент Томас С. 
Монсън учи, че „любовта е самата същност  
на Евангелието“ 1.

Любовта е толкова важна, че Исус Христос я 
свързва с „първата и велика заповед“ и казва, че всяка 
друга точка от закона и пророците се крепят на нея 2.

Любовта е основната причина за всичко, което  
правим в Църквата. Всяка програма, събрание и дейст-
вие, в което участваме като последователи на Исус 
Христос, трябва да бъдат въз основа на това качество 
– защото без милосърдието, „чистата любов Христо-
ва“, ние сме нищо 3.

След като сме разбрали това със сърцето и ума си  
и сме заявили своята любов към Бог и нашите ближни, 
какво следва?

Достатъчно ли е да изпитваме състрадание и любов 
към другите? Дали това да заявяваме любовта си към 
Бог и ближните ни е достатъчно, за да изпълним своя 
дълг към Бог?

Притчата за двамата сина
В храма в Ерусалим юдейските първосвещеници и 

старейшини разпитват Исус, за да го уловят в думите 
Му. Спасителят, обаче, осуетява плановете им, като им 
разказва една история.

Той започва: „Един човек имаше двама сина“. Бащата 
се обърнал към първия и го помолил да отиде да ра-
боти в лозето. Но синът отказал. По- късно този син „се 
покаял и отишъл“.

След това бащата се обърнал към втория си син и 
го помолил да отиде да работи в лозето. Този син го 
уверил, че ще отиде, но така и не отишъл.

Тогава Спасителят се обръща към свещениците и 
старейшините и ги пита: „Кой от двамата изпълни во-
лята на баща си?“

Те не могат да не признаят, че това е направил пър-
вият син, този, който казва, че няма да отиде, но след 
това се разкайва и отива да работи в лозето 4.

Чрез тази история Спасителят обръща внимание на 
един важен принцип – тези, които спазват заповедите, 
наистина обичат Бог.

Може би заради това Исус моли хората да се 
вслушват и да следват думите на фарисеите и книж-
ниците, но да не постъпват според делата им 5. Тези 
учители по религия не действали според думите си. 
Те обичали да говорят за религия, но за съжаление не 
разбирали същността ѝ.

Нашите действия и спасение
По време на едно от последните Си поучения към 

учениците Си, Спасителят говори за последния съд. 
Нечестивите ще бъдат отделени от праведните. Пра-
ведните ще наследят вечен живот, а нечестивите ще 
бъдат предадени на вечно наказание.

Каква е разликата между тези две групи хора?
Тези, които показват любовта си чрез действия, би-

ват спасени. Тези, които не правят това, са осъдени 6. 
Истинското обръщане в Евангелието на Исус Христос, 
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неговите ценности и принципи е видно чрез ежеднев-
ните ни действия.

В крайна сметка, само да заявим, че обичаме Бог и 
ближните си, няма да ни направи достойни за възвися-
ване. Защото, както учи Исус: „Не всеки, който Ми казва: 
Господи! Господи! ще влезе в небесното царство, но кой-
то върши волята на Моя Отец, Който е на небесата“ 7

Какво следва след любовта?
Отговорът на въпроса „Първо любов, а след това как-

во?“ може да бъде прост и ясен. Ако истински обичаме 
Спасителя, ние обръщаме сърцата си към Него и след 
това вървим по пътя на ученичеството. Когато обичаме 
Бог, ние се стремим да спазваме заповедите Му 8.

Ако истински обичаме ближните си, ние протягаме 
ръка за помощ към „бедните и нуждаещите се, болни-
те и огорчените“ 9. Защото хората, които вършат тези 
безкористни действия на състрадание и служба,10 са 
истински последователи на Исус Христос.

Това следва след любовта.
Това е самата същност на Евангелието на Исус 

Христос.
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Лиахона, май 2014 г., с. 91.

2. Вж. Матей 22:36–40.
3. Вж. Мороний 7:46–47.
4. Вж. Матей 21:28–32.
5. Вж. Матей 23:3.
6. Вж. Матей 25:31–46.
7. Maтей 7:21.
8. Вж. Йоан 14:15.
9. Учение и завети 52:40.
10. Вж. Мосия 18:8–9.

ПРЕПОДАВАНЕ ОТ ТОВА ПОСЛАНИЕ
Президент Ухтдорф определя истинските после-

дователи на Исус Христос като хората, които чрез 
действията си показват любовта си към Него и дру-
гите. Той ни учи, че „ако истински обичаме Спасите-
ля, ние обръщаме сърцата си към Него и след това 
вървим по пътя на ученичеството“. Помислете дали 
да не попитате тези, на които преподавате, по какви 
начини любовта ги е подтиквала да вървят по пътя 
на ученичеството. Можете също така да споделите 
собствени преживявания. Можете да ги помолите да 
се молят за повече милосърдие и сила да действат, 
водени от любовта.

МЛАДЕЖИ
Спазване на заповедите  
и любов към другите

Когато мислим за любов, обикновено първото, 
което се появява в ума ни са романтични филми, 

шоколад и цветя. Но любовта, истинската любов, е 
нещо много по- дълбоко и безкористно. Исус Христос 
живя и умря за нас, защото ни обича. Всъщност, двете 
големи заповеди са да възлюбим Бог и да възлюбим 
всички останали (вж. Матей 22:36–40). Но как можем 
да изразяваме любовта си към другите?

Президент Ухтдорф споделя притчата на Христос 
за един баща и неговите двама сина, единият от 
които работи за баща си, а другият – не. Спасителят 
отбелязва, че само този син, който се е подчинил на 
баща си, истински го е обичал. По подобен начин, 
когато спазваме Божиите заповеди, ние показваме, 
че обичаме Бог и желаем да се завърнем при Него.

Но как изразяваме любовта си към всички оста-
нали? Президент Ухтдорф обяснява и това: „Ако 
истински обичаме ближните си, ние протягаме ръка 
за помощ към „бедните и нуждаещите се, болните 
и огорчените“. Защото хората, които вършат тези 
безкористни действия на състрадание и служба, са 
истински последователи на Исус Христос“.

Така че, следващи ят път, когато видите своите 
родители, братя, сестри или приятели, помислете 
как чрез служба можете да им показвате любовта си 
към тях. Това ще носи радост не само на тях и на вас, 
но и на вашия Отец в небесата.

ДЕЦА
Да показваме любов

Исус споделя история за един баща и неговите 
двама сина. Бащата работил в лозе и помолил 

двамата си синове за помощ. Първият първоначално 
отказал, но след това отишъл да помага в лозето. 
Вторият син казал, че ще помогне, но така и не го 
направил. Исус учи, че чрез подчинението си първият 
син показал повече любов към баща си.

Пресъздайте тази история! След това напишете или 
нарисувайте три неща, които можете да правите, за 
да показвате любовта си към Небесния Отец.

© 2016 на Intellectual Reserve, Inc. Всички права запазени. Отпечатано в САЩ. Одобрено на английски: 6/16. Одобрено за превод: 6/16. Превод на  
First Presidency Message, September 2016. Bulgarian. 12869 112



П О С Л А Н И Е  З А  О Б У Ч Е Н И Е  П Р И  П О С Е Щ Е Н И Е ,  С Е П Т Е М В Р И  2 0 1 6  Г .

Нашият Небесен Отец е устано-
вил семействата, за да ни по-

магат да преподаваме правилните 
принципи в обстановка на обич. 
Президент Томас С. Монсън казва: 
„Правете комплименти на дете-
то си, прегръщайте го, казвайте 
„Обичам те“ по- често, винаги 
изразявайте благодарността си. 
Никога не допускайте проблемът 
за решаване да стане по- важен от 
човека, който да бъде обичан“ 1.

Сюзан У. Танър, бивша обща 
президентка на Младите жени, учи: 
„Нашият Отец в небесата показва 
модела, който трябва да следваме. 
Той ни обича, учи ни, търпелив е с 
нас и ни е поверил нашия свобо-
ден избор. … Понякога дисципли-
ната, която означава „да обучаваш“, 
се обърква с критиката. Децата, 
както и хората от всички възрас-
ти, подобряват своето поведение 
по- скоро с любов и насърчаване, 
отколкото чрез критикуване“ 2.

Старейшина Куентин Л. Кук от 
Кворума на дванадесетте апосто-
ли казва: „Ако с вяра провеждаме 
семейна молитва, изучаване на 

Нашата свещена отговорност  
да бъдем родители

Писанията и семейна домашна 
вечер, даваме свещенически бла-
гословии и освещаваме Господ-
ния ден, децата ни ще… бъдат 
подготвени за един вечен дом в 
Небесата, независимо какво ги 
сполетява в този мъчен свят“ 3.

Допълнителни стихове от 
Писанията
1 Нефи 8:37, 3 Нефи 22:13, Учение 
и завети 93:40, 121:41

Истински истории
Старейшина Робърд Д. Хейлз от 

Кворума на дванадесетте апостоли 
разказва: „Четях вестник, когато 
един от моите малки внуци се 
гушна в мен. Докато четях, аз се 
наслаждавах да слушам сладкия 
му глас да бъбри на заден план. 
Представете си моята изненада, 
когато няколко мига след това 
той се пъхна между мен и вест-
ника. Хвана лицето ми с ръцете 
си, притисна носа си в моя и ме 
попита: „Дядо! Тук ли си?“

… Да сме там означава да 
разбираме сърцата на нашите 

младежи и да общуваме с тях. А да 
общуваме с тях означава не само 
да разговаряме с тях, но и да пра-
вим разни неща заедно“. … 

„Трябва да планираме и да 
използваме възможности за 
обучение. … 

… Колкото повече живея, 
толкова повече осъзнавам, че в 
моментите, в които са ме учили 
през младостта ми, особено тези, 
осигурени от родителите ми, са 
оформили моя живот и са ме на-
правили това, което съм“ 4.
БЕЛЕЖКИ
1. Томас С. Монсън, „Love at Home – Counsel 

from Our Prophet“, Liahona, авг. 2011, с. 4.
2. Сюзан У. Танър, „Казах ли ти …?“ Лиахона, 

май 2003 г., с. 74.
3. Куентин Л. Кук, „Господ е моята светлина“, 
Лиахона, май 2015, с. 64.

4. Робърт Д. Хейлз, „Нашият дълг към Бог: 
Мисията на родителите и ръководителите 
към подрастващото поколение“, Лиахона, 
май 2010 г., с. 95, 94–95.

© 2016 на Intellectual Reserve, Inc. Всички права запазени. Отпечатано в САЩ. Одобрено на английски: 6/16. Одобрено за превод: 6/16. Превод на 
Visiting Teaching Message, September 2016. Bulgarian. 12869 112

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
Защо Евангелието се преподава 
най- добре чрез езика на любовта 
и чрез изразяването на обич?


