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Преди 30 години в Гана, една млада студентка 
на име Доу за първи път влязла в сграда за съ-
брания на Църквата. Приятелка поканила Доу 

да дойде с нея и Доу била любопитна да разбере какво 
представлява Църквата.

Хората там били толкова сърдечни и приятелски 
настроени, че тя не можела да не се зачуди: „Що за 
църква е това?“

Доу била толкова впечатлена, че решила да научи 
повече за Църквата и нейните членове, които били 
изпълнени с толкова много радост. Но веднага щом 
се захванала с това, нейни добронамерени роднини и 
приятели започнали да ѝ се противопоставят на всяка 
крачка. Говорели ужасни неща за Църквата и правели 
всичко възможно, за да я разубедят.

Но Доу получила свидетелство.
Тя имала вяра и обичала Евангелието, което изпъл-

вало живота ѝ с радост. Затова тя влязла във водите на 
кръщението.

След това се потопила в изучаване и молитва. 
Постила и търсела влиянието на Светия Дух в живота 
си. В резултат на това свидетелството и вярата на Доу 
ставали все по- силни и дълбоки. В крайна сметка тя 
решила да отслужи пълновременна мисия за Господ.

След като се завърнала от мисия, излизала на срещи 
и се омъжила за завърнал се мисионер – същият, който 
я кръстил години преди това – и по- късно били запеча-
тани в храма Йоханесбург Южна Африка.

Изминали много години, откакто Доу Каку преживяла 
за първи път радостта на Евангелието на Исус Христос. 
През изминалото време животът не винаги бил лек 
за нея. Преживявала своите моменти на тежка мъка и 
отчаяние, сред които загубата на две деца – дълбоката 
скръб от тези преживявания все още тежи на сърцето ѝ.

Но тя и съпругът ѝ Антъни се стремят да се добли-
жават един към друг и към техния любим Небесен 
Отец, Когото обичат с цялото си сърце.

Днес, 30 години след като влязла във водите на кръ-
щението, сестра Каку наскоро завърши друга пълно-
временна мисия – този път като подкрепа за съпруга 
си, който беше президент на мисия в Нигерия.

Тези, които познават сестра Каку, казват, че има 
нещо специално в нея. Тя сияе. Трудно е да прекараш 
време с нея, без сам да се почувстваш по- щастлив.

Нейното свидетелство е сигурно: „Знам, че Спасите-
лят ме вижда като Негова дъщеря и приятел (вж. Мосия 
5:7; Етер 3:14) – казва тя. – И се уча и се опитвам тол-
кова усилено и аз да бъда Негова приятелка – не само 
чрез своите думи, но и чрез делата си“.

Ние сме ученици на Христос
Историята на сестра Каку е подобна на много други. 

Тя имала желание да разбере истината, платила цената, 
за да получи духовна светлина, изявявала своята любов 
към Бог и към ближните си и по пътя изпитвала труд-
ности и скръб.
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Но въпреки противопоставянето, въпреки скръбта, 
тя продължавала да напредва с вяра. И също толкова 
важно е, че тя запазила радостта си. Тя намерила начин 
не само да понесе трудностите на живота, но и да 
израства въпреки тях!

Нейната история е подобна на вашата и моята.
Рядко нашето пътуване протича гладко или без 

изпитания.
Всеки от нас има своите болки, разочарования, скърби.
Може дори да се почувстваме обезсърчени и поня-

кога претоварени.
Но онези, които водят живот на ученичество – които 

остават верни и продължават напред с вяра, които се 
доверяват на Бог и спазват Неговите заповеди,1 които 
прилагат Евангелието ден след ден и час след час, 
които извършват постоянни дела на Христова служба 
за околните – са онези, чиито малки дела често оказват 
голямо значение.

Малко по- любезните, малко по- прощаващите, малко 
по- милостивите, са именно милосърдните, които ще 
получат милост 2. Тези, които правят света по- добро мяс-
то чрез постоянни, изпълнени с обич и грижа действия, 
и които се стремят да живеят благословения, удовлетво-
ряващ и мирен живот на ученици на Исус Христос, са 
онези, които в крайна сметка ще намерят радост.

Те ще знаят, че това е „любовта Божия, която се 
излива нашироко в сърцата на чедата човешки… тя 
е най- желателна от всички неща… и най- радостната 
за душата“ 3.

БЕЛЕЖКИ
1. Вж. Мосия 4:6.
2. Вж. Матей 5:7.
3. 1 Нефи 11:22–23.

ПРЕПОДАВАНЕ ОТ ТОВА ПОСЛАНИЕ

Президент Ухтдорф ни учи, че пътят на ученичест-
вото е труден, но онези, които живеят „мирния живот 
на ученици на Исус Христос, са онези, които в крайна 
сметка ще намерят радост“. Точно както президент 
Ухтдорф разказва историята на Доу, за да покаже 
как истинският ученик на Христос може да намери 
мир и радост, въпреки житейските изпитания, мо-
жете да споделите история от собствения си живот 

за причина, поради която сте избрали да следвате 
Христос и как Той ви е укрепил. Когато сте водени от 
Духа, споделянето на лични истории може да укрепва 
хората, на които преподавате.

МЛАДЕЖИ
Радост от това да си Христов ученик

Имали ли сте някога лош ден? Какво направихте, 
за да си подобрите настроението? Президент 

Ухтдорф знае, че „всеки има своите болки, разочаро-
вания и скърби. Може дори да се почувстваме обез-
сърчени и понякога претоварени“.

Неговото решение е да живеем според това, което 
той нарича „живот на ученичество“ – да останем 
верни и да продължаваме напред с вяра. Когато про-
дължаваме напред с вяра, можем да се уповаваме на 
Бог, да спазваме Неговите заповеди и да служим на 
околните – и да чувстваме радост през цялото време! 
Както казва президент Ухтдорф: „Онези, които водят 
живот на ученичество… са онези, чиито малки дела 
често оказват голямо значение“.

Бихте могли да направите списък с начини, по 
които можете да живеете „живот на ученичество“. 
Например, можете да напишете идея за служба, 
като например: „да помогна на родител да подготви 
вечеря“ или идея за спазване на заповедите, като 
например: „да се моля за повече търпение с моите 
братя и сестри“. Следващият път, когато се чувствате 
разочаровани или претоварени, извадете списъка си, 
изберете идея и опитайте!

ДЕЦА
Щастливи и тъжни моменти

Някои дни имат не толкова щастливи моменти. 
И това е нормално. Исус може да ви помага да 

преминавате през тях.
Нарисувайте намръщено лице. Как може Исус 

да ви помогне, когато сте тъжни? Сега нарисувайте 
усмихнато лице. Как може Исус да ви помогне, когато 
сте щастливи?
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„Да посветиш означава да 
отделиш нещо като свято, 

да го осветиш, отдадеш за свята 
цел – казва старейшина Д.Тод 
Кристоферсън от Кворума на два-
надесетте апостоли. – Истинският 
успех в живота идва от това да 
посветим живота си – тоест своето 
време и избори, на Божиите цели“ 1.

Старейшина Нийл А. Максуел 
(1926–2004) от Кворума на двана-
десетте апостоли каза: „Склонни 
сме да мислим за посвещаването 
само като за отдаване, когато е по 
Божие напътствие, на нашите ма-
териални притежания. Но истин-
ското посвещаване е да отдадеш 
себе си на Бога“ 2.

Когато се посвещаваме на Бо-
жиите цели, нашата вяра в Исус 
Христос и в Неговото Единение 
ще се увеличава. Като живеем един 
посветен живот, можем да бъдем 
осветени чрез тези действия.

Да водим посветен живот

Керъл М. Стивънз, първа съ-
ветничка в президентството на 
Обществото за взаимопомощ, каз-
ва: „Старейшина Робърт Д. Хейлз 
учи: „Когато сключим и спазваме 
завети, ние излизаме от света и 
влизаме в царството Божие“.

„Ние сме променени. Ние из-
глеждаме различно и постъпваме 
различно. Нещата, които слуша-
ме, четем и говорим, са различни, 
това, което обличаме, е различно, 
защото ние ставаме дъщери Бо-
жии, свързани с Него чрез завет“ 3.

Посвещаването е заветът, 
който Бог сключва „с Израилевия 
дом след онези дни, казва Господ: 
Ще положа закона Си във вът-
решностите им, и ще го напиша 
в сърцата им; Аз ще бъда техен 
Бог, И те ще бъдат Мой народ“ 
(Йеремия 31:33). Да живеем 
посветен живот е в хармония 
с Божия план за нас.

Допълнителни Писания
1 Солунци 1:3; Учение и завети 
105:5; reliefsociety .lds .org
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С молитва изучавайте този материал, като търсите вдъхновение, за да 
прецените какво да споделите. Как разбирането на ролята на Обществото за 
взаимопомощ подготвя Божиите дъщери за благословиите на вечния живот?

Обмислете следното
Как посвещаването на нашия 
живот на Господ ни помага да 
станем по подобни на Него?

вяра, семейство,  
взаимопомощ


