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На всички нас, които идват в смъртността, 
Спасителят казва: „В света имате скръб“ (Йоан 
16:33). И въпреки това дава следното прекрас-

но обещание на Своите ученици по време на земното 
Си служение: „Мир ви оставям. Моят мир ви давам. Аз 
не ви давам, както светът дава“ (Йоан 14:27). Утеха е да 
знаем, че това обещание за личен мир продължава да е 
в сила за всички Негови ученици днес.

Някои от нас живеят в красива и спокойна обста-
новка и въпреки това чувстват вътрешен смут. Други 
чувстват мир и съвършено спокойствие сред големи 
лични загуби, трагедии и неспирни изпитания.

Може да сте виждали чудото на мира на лицето на 
ученик на Исус Христос или да сте го чували в него-
вите или нейните думи. Виждал съм го много пъти. 
Понякога това се е случвало в болнична стая, където се 
е събрало семейството на Божий служител, наближил 
смъртта.

Помня едно посещение в болницата на една жена 
няколко дни преди да почине от рак. Бях довел моите 
две дъщери да ме придружат, защото тази мила сестра 
някога им служеше като учителка в Неделното учили-
ще за деца.

Нейните роднини се бяха събрали около леглото 
ѝ, желаейки да бъдат заедно с нея през последните ѝ 
мигове на земята. Учудих се, когато тя седна в леглото 
си. Протегна ръка към моите дъщери и ги представи 
поотделно на всеки свой роднина. Тя говореше сякаш 
дъщерите ми бяха принцеси, представени в кралски 
двор. Успя да опише по какъв начин всеки в стаята е 

ученик на Спасителя. Все още помня силата, топлотата 
и обичта в нейния глас. И помня как се изненадах на 
нейната ведра усмивка, въпреки знанието, че ѝ остава 
малко време в този живот.

Тя бе получила свещеническа благословия за утеха 
и даде на всички ни живо свидетелство, че Господното 
обещание за мир е нещо реално: „Това ви казах, за да 
имате в Мене мир. В света имате скръб; но дерзайте: 
Аз победих света“ (Йоан 16:33).

Тя бе приела Неговата покана, така както всички 
можем да направим, каквито и да са нашите изпитания 
и проблеми:

„Елате при Мене всички, които се трудите и сте 
обременени, и Аз ще ви успокоя.

Вземете Моето иго върху себе си и се научете от 
Мене; защото съм кротък и смирен по сърце; и ще 
намерите покой на душите си“ (Матей 11:28–29).

Единствено чрез следване на Спасителя който и да 
било от нас може да намира мир и спокойствие в изпи-
танията, на които всеки от нас ще бъде подлаган.

Молитвите за причастието ни помагат да знаем как 
да откриваме този мир сред премеждията на живота. 
Когато взимаме от причастието, ние можем да бъдем 
непоколебими в решението си да бъдем верни на сво-
ите завети да Го следваме.

Всеки от нас обещава да помни Спасителя. Можете 
да изберете да Го помните по начина, който най- силно 
привлича сърцето ви към Него. За мен понякога това 
става, като си Го представям коленичил в Гетсиман-
ската градина или как призовава Лазар да излезе от 
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гробницата. Като правя това, чувствам една близост до 
Него и благодарност, която изпълва сърцето ми с мир.

Вие също така обещавате да спазвате Неговите за-
поведи. Обещавате да вземете Неговото име върху си 
и да бъдете Негови свидетели. Той обещава, че, когато 
спазвате своите завети, сключени с Него, Светият Дух 
ще бъде с вас. (Вж. У. и З. 20:77, 79.)

Това дава мир по поне два начина. Светият Дух ни 
пречиства от греха чрез Единението на Исус Христос. 
И Светият Дух може да ни дава мира, който произлиза 
от това да имаме Божието одобрение в живота си и 
надежда за вечен живот.

Апостол Павел говори за тази прекрасна благосло-
вия: „А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дъл-
готърпение, благост, милост, милосърдие, вярност“ 
(Галатяните 5:22).

Когато небесни пратеници съобщават за раждането 
на Спасителя, те заявяват: „Слава на Бога във висините. 
И на земята мир“ (Лука 2:14; курсив добавен). Като сви-
детел за Исус Христос, давам своето свидетелство, че 
Бог Отец и Неговият Възлюбен Син могат да изпращат 
Духа и така да ни даряват с мир в този живот, незави-
симо какви изпитания се дават на нас и на обичните  
ни хора.

ПРЕПОДАВАНЕ ОТ ТОВА ПОСЛАНИЕ

Президент Айринг учи, че молитвите за причасти-
ето могат да ни помагат да знаем как да откриваме 
мир по време на нашите изпитания. Те ни напомнят, 
че, когато спазваме своите завети, Бог ни обещава 
Светият Дух да бъде с нас. Бихте могли да попита-
те тези, на които преподавате, как това да имаме 
Светия Дух с нас може да ни помага да имаме мир. 
Също така бихте могли да споделите свои мисли или 
преживяване за това как Светият Дух ви е помагал да 
чувствате мир по време на дадено изпитание. Може 
да насърчите хората, на които преподавате, да об-
мислят това послание по време на причастието тази 
седмица.

МЛАДЕЖИ
Как ще си спомняте за Спасителя 
през тази седмица?

Президент Айринг ни насърчава: „изберете да Го 
помните по начина, който най- силно привлича 

сърцето ви към Него“.
Как си спомняте винаги за Него през седмицата 

(вж. У. и З. 20:77, 79)?
Имате ли любим стих за Спасителя? През всеки ден 

от тази седмица можете да отбелязвате по един стих 
за Него и да го споделяте с някого.

Пеете ли наум химн или друга възвисяваща песен, ко-
гато не се чувствате добре или сте тъжни? Тази седмица 
можете да изберете химн конкретно за Спасителя.

Размишлявате ли върху живота и единителната 
жертва на Спасителя по време на причастието всяка 
седмица? Можете да се подготвите за причастието, 
като помислите за вашите избори през седмицата ви-
наги да помните Спасителя и да се покайвате, когато 
не сте успявали да направите това.

Молите ли се всеки ден за възможности да спо-
деляте Евангелието? Опитайте се тази седмица да 
участвате в обсъждане, което се съсредоточава върху 
Спасителя. Можете да споделите свидетелство за Спа-
сителя по време на семейна домашна вечер или да 
говорите с приятел в училище за някое ваше преживя-
ване на църква.

Поставете си цел тази седмица да си спомняте за 
Спасителя по специален начин. Споделете своята цел 
с родител, брат или сестра, ръководител или приятел. 
В края на седмицата им разкажете какво се е случи-
ло. Така заедно ще почувствате мира и щастието, за 
които говори президент Айринг.

ДЕЦА
Елате при Христа

Спасителят ни обещава мир, когато „идваме при 
Него“ (Матей 11:28). Това означава да следваме 

Неговия пример и да полагаме усилия да бъдем бли-
зо до Него. 

•  Бъдете благоговейни по време на причастието.
•  Изберете да бъдете добри и да не съдите околните.
•  Четете за Спасителя в Писанията.
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Бог „установи семействата, за да 
ни даде щастие, да ни помогне 

да учим правилни принципи в 
любяща атмосфера и да ни под-
готви за вечен живот“ 1. За Божия 
„велик план на щастието“ (Алма 
42:8), президент Ръсел М. Нелсън, 
президент на Кворума на дванаде-
сетте апостоли, казва: „Неговият 
план заявява, че мъжете и жените 
съществуват, „за да могат да имат 
радост“ (2 Нефи 2:25). Тази радост 
се дава, когато изберем да живеем 
в хармония с Божия вечен план“ 2.

Съсредоточеният върху Хрис-
тос дом ни дава най- големи 
възможности за успех. Старейши-
на Ричард Г. Скот (1928–2015) от 
Кворума на дванадесетте апосто-
ли го описва като „място, където 
се изучава Евангелието, спазват се 
заветите и изобилства любовта“, 
където семействата могат да во-
дят „живот на послушание, здраво 
основан на Евангелието на Исус 
Христос“ 3.

Президент Хенри Б. Айринг, 
първи съветник в Първото 
президентство, казва: „Можем 
да вземем решението да правим 
всичко по силите си, за да черпим 

Семейната радост е плод на 
праведността

от силите на небесата в (нашето) 
семейство“. И има най- голяма 
вероятност да поощряваме обич, 
служба, подчинение и щастие в 
домовете си, „ако (децата ни) слу-
шат словото Божие и го прилагат 
с вяра. Ако правят това, тяхната 
същност ще се променя по начин, 
който създава търсеното от тях 
щастие“ 4.

Съсредоточени върху Христос 
домове

В Писанията имаме модели на 
съсредоточени върху Христос 
домове. След като умира Лехий, 
неговият син Нефи отвежда от 
земята на ламанитите семейство-
то си и всички хора, които вяр-
ват в Божиите предупреждения 
и откровения и се вслушват в 
словата на Нефи. На новото място 
нефитите могат да спазват пове-
ленията, разпоредбите и запове-
дите Господни, според закона на 
Моисей (вж. 2 Нефи 5:6–10). И 
въпреки това, дори сред нефити-
те, някои хора не се подчиняват.

И въпреки че наши роднини 
понякога се отклоняват от пра-
ведността, подобно на нефитите, 

старейшина Скот казва, че „съ-
средоточеният върху Христос 
дом дава най- голямо обещание 
за мир и убежище в домовете 
ни“. Той потвърждава: „Все 
още ще има много трудности и 
страдания, но дори и сред бе-
дите, ние можем да се радваме 
на вътрешен мир и изобилно 
щастие“ 5.

Допълнителни Писания
3 Йоан 1:4; 1 Нефи 8:12;  
2 Нефи 5:27
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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, посетете reliefsociety. lds. org.

вяра, семейство,  
взаимопомощ

Обмислете следното
Какво можем да правим, за 
да живеем по- праведно в 
семействата си?


