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Преди няколко години един приятел на име 
Луис ми сподели докосваща сърцето история 
за неговата внимателна и мила майка. Когато 

починала, тя не оставила на своите синове и дъщери 
никакво финансово завещание, а по- скоро богато на-
следство от пример, жертва и подчинение.

След като погребалните слова били изнесени и 
тъжният път до гроба бил извървян, порасналото вече 
семейство започнало да подрежда малкото останали 
притежания на своята майка. Сред тях, Луис открил бе-
лежка и ключ. Бележката гласяла: „В спалнята на ъгъла, 
в най- долното чекмедже на дрешника ми, има малка 
кутия. Тя съдържа съкровището на моето сърце. Този 
ключ ще отвори кутията“.

Всички се зачудили какво ли имала майка им с такава 
голяма стойност, че да го заключи с ключ.

Кутията била преместена от мястото ѝ и отворена 
внимателно с помощта на ключа. Когато Луис и другите 
разгледали съдържанието на кутията, те открили отдел-
на снимка на всяко дете, с неговото име и датата му на 
раждане. Луис след това извадил една домашно пригот-
вена валентинка. С недодялан, детски почерк, който той 
разпознал като своя собствен, той прочел думите, които 
бил написал преди 60 години: „Скъпа майко, обичам те“.

Сърцата се развълнували, гласовете се смекчили, а 
очите навлажнили. Съкровището на майката било ней-
ното вечно семейство. Неговата сила почивала върху 
здравата основа на: „Обичам те“.

В днешния свят, същата тази здрава основа на обич-
та е нужна у дома повече, отколкото на което и да било 

друго място. И никъде другаде светът не би трябвало 
да намира по- добър пример за тази здрава основа от 
дома на светиите от последните дни, които са превър-
нали обичта в същността на техния семеен живот.

На тези от нас, които заявяват открито, че са уче-
ници на Спасителя Исус Христос, Той дава следните 
важни указания:

„Нова заповед ви давам, да се обичате един друг; как-
то Аз ви възлюбих, така и вие да се обичате един друг.

По това ще познаят всички, че сте Мои ученици, ако 
имате любов помежду си“ 1.

Ако спазваме заповедта да се обичаме един друг, 
трябва да се отнасяме един към друг със състрадание 
и уважение, показвайки любов в ежедневните ни вза-
имодействия. Любовта предлага мила дума, търпелив 
отговор, безкористно действие, проявяващо разбиране 
ухо, прощаващо сърце. Във всички наши взаимоотно-
шения, тези и други подобни действия ни помагат да 
засвидетелстваме обичта в сърцата ни.

Президент Гордън Б. Хинкли (1910–2008) отбелязва: 
„Любовта … е сандъчето със злато накрая на дъгата. 
При все това, тя съвсем не е края на дъгата. Любовта е 
и началото, и от нея извира красотата, която се извися-
ва като дъга в небето през бурен ден. Любовта е сигур-
ността, за която децата ридаят, копнежът на младите, 
слепващият елемент, който свързва брака, и смазоч-
ният материал, който предпазва от опустошителното 
триене в семейството; тя е мирът на стари години, 
слънчевият лик на надеждата, светещ през смъртта. 
Колко богати са тези, които ѝ се наслаждават в своето 
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общуване в семейството, сред приятелите, в църквата 
и със съседите“ 2.

Любовта е самата същност на Евангелието, най- 
благородното качество на човешката душа. Любовта 
е лекът за страдащи семейства, нездрави общества и 
болни нации. Любовта е усмивка, помахване с ръка, 
мил коментар и комплимент. Любовта е жертва, служба 
и безкористност.

Съпрузи, обичайте съпругите си. Отнасяйте се с 
тях с достойнство и ги зачитайте. Сестри, обичайте 
съпрузите си. Отнасяйте се с тях почтително и ги 
насърчавайте.

Родители, обичайте децата си. Молете се за тях, 
учете ги и им свидетелствайте. Деца, обичайте роди-
телите си. Показвайте им уважение, благодарност и 
подчинение.

Без чистата любов Христова, съветва Мормон, (ние 
сме) нищо“ 3. Моята молитва е да следваме съвета на 
Мормон: „молете се на Отца с цялото си сърце, за 
да може да бъдете изпълнени с тази любов, с която 
Той надари всички, които са истински последователи 
на Неговия Син Исус Христос; за да може да стане-
те чедата Божии, та когато Той се яви, ние да бъдем 
подобни на Него“ 4.

БЕЛЕЖКИ
1. Йоан 13:34–35.
2. Гордън Б. Хинкли, „And the Greatest of These Is Love“,  

Ensign, март 1984 г., с. 3.
3. Мороний 7:46; вж. също стих 44.
4. Мороний 7:48.

ПРЕПОДАВАНЕ ОТ ТОВА ПОСЛАНИЕ
Президент Монсън учи за важността на това да 

показваме истинска любов, подобна на Христовата, 
особено в дома. Бихте могли да помолите тези, които 
посещавате, да се съберат като семейство и да обсъ-
дят начини, по които може да показват повече обич 
един към друг. Може да ги насърчите да изберат една 
от тези идеи и да направят план да я постигнат като 
семейство. Например, близките може да се опитат 
да извършват тайно служба към друг член на семей-
ството всяка седмица. Бихте могли да ги помолите да 
размишляват по- късно върху това, как усилията им да 
постигнат целта си са увеличили любовта в техния дом.

МЛАДЕЖИ
Да се молим за мир
От Сара Т.

Моите родители често посещаваха събрания след 
църква, а аз се грижех за моите трима по- малки 

братя и им помагах да приготвят обяд – въпреки че 
те бяха често раздразнителни и гладни. Обикновено, 
ако те започваха да се боричкат, можех да разреша 
лесно малкия проблем. Но понякога беше трудно да 
въдворявам ред при вече започнала борба, защото се 
разстройвах.

Един следобед, братята ми наистина не успяваха да 
се разберат. Разбрах, че моите усилия да въдворя ред 
само влошиха нещата, понеже бях разстроена. Така 
че, просто приготвих обяд за себе си и престанах да 
говоря. Накрая съобщих: „Ще се моля. Може ли да 
сте тихи за минутка?“ След като се поуспокоиха, по-
молих за благословия за храната. Преди да завърша 
молитвата, добавих: „И моля Те помогни ни да сме 
миротворци“.

Първоначално те изглежда не се бяха вслушали 
и започнаха отново да се карат. Бях раздразнена, 
но знаех, че трябва да съм възможно най- любяща и 
спокойна, тъй като току- що се бях помолила за мир. 
След минута се почувствах много спокойна. Ядох без 
да кажа нито дума, а момчетата постепенно спряха 
да се бият. Осъзнах, че мирът, който почувствах, беше 
отговор на една обикновена молитва. Бях се помо-
лила да бъда миротворка и моят Небесен Отец ми 
помогна да остана спокойна, когато беше толкова 
изкушаващо да викам. Знам, че Той може наистина 
да ни дава мир.
Авторката живее в щат Аризона, САЩ.

ДЕЦА
Истинско съкровище

Президент Монсън разказва история за една майка, 
която имала специална кутия със спомени. Когато 

нейните деца отворили кутията, те открили собстве-
ните си снимки. Съкровището на майката било нейно-
то семейство!

Истинското съкровище не се крие в златото или 
бижутата, а в хората, които обичаш. Кого обичате? 
Нарисувайте скъпоценна кутия с тяхно изображение 
или с имената им вътре в кутията.
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Разбирането, че Небесният Отец 
е дал Своя Единороден Син, за 

да можем да получим безсмъртие 
и възможност за вечен живот, ни 
помага да чувстваме безграничната 
и непонятна Божия любов за нас. 
Нашият Спасител също ни обича.

„Кой ще ни отлъчи от 
Христовата любов? …

Защото аз съм уверен, че нито 
смърт, нито живот, нито ангели, 
нито началства, нито сили, нито 
настояще, нито бъдеще,

нито височина, нито дълбочи-
на, нито кое и да било друго съз-
дание ще може да ни отлъчи от 
Божията любов, която е в Христос 
Исус, нашия Господ“ (Римляните 
8:35, 38–39).

За Единението на Христос, 
старейшина Д. Тод Кристоферсън 
от Кворума на дванадесетте казва: 
„Страданието на Спасителя в 
Гетсиманската градина и Неговата 
агония на кръста ни изкупват от 

Единението на Христос е 
доказателство за Божията любов

греха, като задоволяват изисква-
нията на правосъдието към нас. 
Той милостиво прощава на хора-
та, които се покайват. Единението 
на Исус Христос също така 
изплаща дълга, който правосъди-
ето ни дължи, като ни изцелява и 
компенсира за всяко едно стра-
дание, което невинно сме изстра-
дали. „Защото ето, Той изстрадва 
болките на всички човеци, да, 
болките на всяко живо създание, 
и мъже, и жени, и деца, които 
принадлежат към семейството 
на Адам“ (2 Нефи 9:21; вж. също 
Алма 7:11–12)“ 1.

Христос „на дланите Си (ни е) 
врязал“ (Исайя 49:16). Линда K. 
Бъртън, обща президентка на 
Обществото за взаимопомощ, 
казва: „Това върховно деяние на 
обич следва да подтиква всяка 
от нас да коленичи в смирена 
молитва, за да благодари на на-
шия Небесен Отец за това, че ни 

обича достатъчно да изпрати 
Своя Единороден и съвършен 
Син да изстрада нашите гре-
хове, нашите болки и всичко, 
което изглежда несправедливо в 
нашия живот“ 2.

Допълнителни Писания  
и информация
Йоан 3:16; 2 Нефи 2:6–7, 9;  
reliefsociety. lds. org
БЕЛЕЖКИ
1. Д. Toд Кристоферсън, „Изкупление“, 

Лиахона, май 2013 г., с. 110.
2. Линда К. Бъртън, „Дали вярата в Еди-

нението на Исус Христос е записана в 
сърцата ни?“ Лиахона, ноем., 2012 г., 
с. 114.
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С молитва изучавайте този материал и преценете какво да споделите. Вяра, семейство,  
взаимопомощ

Обмислете следното
Как можем да изразяваме 
нашата благодарност и обич 
към Бог и Исус Христос за 
дара на Единението на нашия 
Спасител?


