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 Единението на Исус Христос 
е не само най- значимото 

и важно дело в цялата исто-
рия, то е един чуден дар от 
нашия любящ Небесен Отец 
и Неговия Единороден Син. 
Президент Гордън Б. Хинкли 
учи: „Когато всичко е казано 
и направено, когато цялата 
история е изучена, когато най- 
големите дълбини на човеш-
кия ум са изследвани, няма 
нищо толкова прекрасно, 
толкова магическо и толко-
ва велико като този акт на 
милост“ (президент Гордън Б. 

в нашия живот ще ни поз-
волят да живеем отново с 
нашия Небесен Отец като 
вечни семейства.

Всеки от нас показва 
своята благодарност към 
Небесния ни Отец и нашия 
Спасител, като с готовност 
служи на своите братя и 
сестри. Както учи старейши-
на Ръсел М. Нелсън: „По тази 
причина ние отговаряме на 
нашите собствени призова-
ния от Господ. Когато разбе-
рем Неговото доброволно 
Единение, всяко чувство 
на жертва от наша страна 
напълно бива засенчено от 
дълбокото чувство на бла-
годарност за привилегията 
да Му служим“ (старейшина 
Ръсел М. Нелсън, обща кон-
ференция, октомври 1996 г.).

Спасителят е попитан „коя 
е голямата заповед в закона“. 
Исус отговаря: „Да възлюбиш 
Господа твоя Бог с цялото си 
сърце, с цялата си душа и с 
всичкия си ум. Това е голяма-
та и първа заповед“. И тогава 
добавя: „А втора, подобна 
на нея, е тая: „Да възлюбиш 
ближния си, както себе си“ 
(Матея 22:36–39).

Нашата обич към нашия 
Небесен Отец и Неговия Въз-
любен Син, както и към наши-
те братя и сестри, мотивира 
всеки един от нас с готов-
ност, доброволно и с радост 
да участва и допринася към 
делото по спасението. Нашата 

НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ
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Дарът на Единението

Президент 
Рандал К. 
Бенет, първи 
съветник ОИЕ

Хинкли, Коледно послание 
на Първото Президентство, 
4 декември 1994 г.).

Старейшина Брус Р. 
Макконки пише: „Нищо в 
целия план на спасение не 
може по никакъв начин да се 
се сравни по важност с това 
надминаващо всички съби-
тия, единителната жертва 
на нашия Господ. То е най- 
важното отделно събитие, 
случило се някога в цялата 
история на сътворените 
неща; то е канарата, върху 
която почиват Евангелието 
и всички други неща“ (ста-
рейшина Брус Р. Маконки, 
Mormon Doctrine, 60 с.)

Единителната жертва на 
нашия Спасител беше добро-
волна жертва, мотивирана от 
съвършената, чиста и без-
условна любов на Спасителя 
към Неговия Отец и към всеки 
един от нас. Готовността на 
нашия Небесен Отец да поз-
воли Неговия Първороден да 
страда, кърви и умре, както 
и доброволната единителна 
жертва на Изкупителя, са най- 
великите прояви на обич в 
цялата история.

Поради Неговото Едине-
ние ние всички безпреко-
словно ще получим даровете 
възкресение и безсмъртие, 
живеещи завинаги в славни, 
възкресени тела. Животът 
според Евангелието на Исус 
Христос и прилагането на 
чудния дар на покаянието 
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обич към Бог и нашите ближ-
ни ще ни насърчи с голямо 
желание да помогнем на 
нашите ближни да се радват 
на благословиите на Еванге-
лието на Исус Христос.

Всички ние ще чувства-
ме голяма радост, когато 
служим с желание на Бог 
и Неговите деца. Първото 
Президентство обещава: 
„Господ ще ви възнагради 
и благослови богато, когато 
смирено и с молитва Му слу-
жите. Когато работите сред 
Неговите деца, ви очаква по-
вече щастие, отколкото ня-
кога въобще сте изпитвали“ 
(Послание на Първото Пре-
зидентство, Проповядвайте 
Моето Евангелие, V с.).

Свидетелствам, че Исус е 
Христос, Светият Месия. Той 
е наш Спасител и Изкупител. 
Той настина е пътят, исти-
ната, животът и светлината 
на света. Всъщност, Той е 
единственият път и „не е 
даден друг път, нито друго 
име, чрез които човек може 
да бъде спасен в Царството 
Божие“ (2 Нефи 31:21).

Нека да сме винаги бла-
годарни на нашия Небесен 
Отец и нашия Спасител за 
Неговото Единение и за 
тяхната чиста, съвършена, 
безусловна и безпределна 
любов. Нека всеки един от 
нас показва своята любов 
към нашия Небесен Отец и 
нашия Спасител, като с обич 
и готовност си служим един 
на друг. ◼

 Президентството на област-
та разгледа положителните 

отзиви относно Календара за 
семейна домашна вечер 2014 г., 
който беше разпечатан и предос-
тавен на всяко едно от нашите 
семейства през януари и февру-
ари месец. Календарът беше до-
бър източник на идеи и служеше 
като добро напомняне за голе-
мите благословии, които идват за 
родители и деца в семействата, 
където такава понеделник вечер 
се провежда редовно.

Беше решено, че практиката 
с такъв нагледен материал ще 
продължи и тази година с някои 
промени. Този път календарът 
ще представлява седмичен план 
с идеи за всяка понеделник вечер 
от годината, включващ духовна 
мисъл, цитат от Писанията, пред-
ложение за семейна игра или 
дейност и готварска рецепта.

Поради големия брой стра-
ници и средства, свързани с 
разпечатването, Календарът 
за семейна домашна вечер 
2015 г. няма да се предлага на 
хартиен носител, а ще бъде в 
два електронни варианта – 1) в 
pdf- формат, който може да бъде 
свален на вашия компютър или 
таблет и разпечатан страница 
по страница, ако желаете това, 
и 2) интернет версия. Достъп до 
специално създадена за целта 
интернет страница ще бъде на-
личен за всички с компютър или 

Н О В И Н И  О Т  О Б Л А С Т  И З Т О Ч Н А  Е В Р О П А

Седмичен календар за семейна 
домашна вечер 2015 г.

мобилно устройство.
Препратка за сваляне на 

pdf- формата или препратка 
към Седмичен календар за СДВ 
2015 г. могат да бъдат намере-
ни на страницата LDS.ru.

Точно както направихме 
миналата година, е препоръ-
чително да имаме специално 
събрание за всички възрастни 
членове, на което да бъде 
представен календара и да се 
обсъди важността на провеж-
дането на семейна домашна 
вечер всяка седмица.

Календарът е преведен на 
английски, арменски, български, 
естонски, латвийски, литовски, 
руски и украински езици. ◼

Корицата на 
календара 
на български 
език.
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 Членовете на Църквата на Исус 
Христос на светиите от послед-

ните дни имаха невероятната въз-
можност да се насладят на Светия 
Дух, който старейшина Тед Калис-
тър, общ президент на Неделното 
училище, донесе със своето при-
съствие в София на 28.10.2014 г. 
Той, заедно със своята съпруга, 
посети България за първи път и за 
всички присъстващи бе изключи-
телна чест да чуят вдъхновените 
им думи. По време на срещата 
президент Калистър бе придру-
жаван от прекрасната си съпруга. 
Също така, специални гости бяха 
служещият като първи съветник в 
президенството на Област Източ-
на Европа президент Бенет и неговата съпруга.

Като общ президент на Неделното училище, 
старейшина Калистър предпочете да определи 
своето послание като обсъждане, включвай-
ки присъстващите чрез коментари и въпроси. 
Темата бе как да преподаваме по- подобно на 
Исус Христос. Ние сме насърчавани да четем 
и изучаваме писанията ежедневно, стремейки 
се да научим повече за Спасителя и да ставаме 
по- подобни на Него. Също така сме насърчава-
ни да учим своите роднини, приятели и познати 
чрез пример и слово, тъкмо както Той е правил. 
Старейшина Тед Калистър ни учи, че движеща-
та ни сила трябва да е вярата в Христос и че не 
трябва да забравяме да бъдем смирени.

Старейшина Тед Калистър ни разказа една 
интересна история от своя живот. Един ден той 
играел шах със своя 12 годишен внук. „Аз оби-
чам да играя шах, моят внук също. На шахмат-
ната дъска, аз започнах много бързо да отнемам 
от пешките му. В един момент установих, че 
моята дама е в неговото поле, а половината му 

пешки бяха отстранени.
Щях да го разбия! Бях толкова 

сигурен, че ще го победя, когато 
неочаквано той ми каза: „ШАХ 
и МАТ“. Бях толкова изненадан, 
защото се бях концентрирал в 
неправилната дейност. Две са це-
лите в шаха: едната е да плениш 
царя на противника, а другата е 
да опазиш своя“.

Старейшина Калистър ни нака-
ра да се замислим дали сме си по-
ставили правилни цели в живота, 
подредили ли сме ги по приори-
тет и следваме ли ги. Точно както 
в шаха можем да спечелим само 
ако не се отклоняваме и от двете 
основни цели, така и в живота мо-

жем да спечелим, ако си поставим добри цели и 
съблюдаваме постигането им.

Съпругата на старейшина Калистър ни на-
помни, че тайната на постигането на целите ни 
се крие в това да правим всичко с любов. Точно 
както Христос е служил на хората и ги е оби-
чал, въпреки греховете и нечестията им, най- 
добрият начин да служим и учим другите около 
нас е „като им показваме, че ги обичаме“.

Като завършек на прекрасното събитие, 
сестра Бенет свидетелства за истинността на 
Църквата на Исус Христос на Светиите от по-
следните дни и сподели: „Както малките деца, 
които не разбират защо не могат да си играят 
на улицата, ще научат един ден, когато порас-
нат, така и ние един ден ще разберем смисъла 
на смирението и спазването на заповедите“.

Беше прекрасна вечер, изпълнена с много 
силни и просветлени думи, напътстващи всеки 
от нас. Бяхме благословени, че Българска со-
фийска мисия бе домакин на старейшина Тед 
Калистър и неговата съпруга. ◼

Президент Калистър и него-
вата съпруга в България

М Е С Т Н И  Н О В И Н И

Старейшина Тед Р. Калистър посети България
Евелина Вълчева, директор на Комитета за връзки с обществеността на Българска софийска мисия
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 Църквата на Исус Христос на светиите от 
последните дни дари 137 електродомакин-

ски уреда на пострадалите от катастрофалното 
наводнение на 19.06.2014 г. във варненския 
квартал Аспарухово и в гр. Добрич. Хладил-
ници, фурни и перални машини заеха места 
и вече работят в домовете на пострадалите 
домакинства.

Дарението беше осъществено посредством 
Българския червен кръст. На 22.10.2014 г. ста-
рейшина и сестра Цьорн – хуманитарната 
двойка на Църквата за Българска софийска 
мисия, посетиха офиса на неправителстве-
ната организация във Варна и се срещнаха с 
заместник- председателя Юлиян Страшимиров 
и секретаря Милена Сиракова. На срещата, на 
която присъстваха председатели и на други ор-
ганизации, помогнали за справяне с бедствието, 
представителите от Църквата получиха отчет 
за извършеното дарение, съдържащ списък с 
всички 62 домакинства, получили по един дома-
кински уред.

Хуманитарната двойка получи и благодар-
ствено писмо, изразяващо признателност към 
Църквата на Исус Христос на светиите от по-
следните дни за извършения хуманитарен акт. 
Представителите на Църквата приканиха ръко-
водството на БЧК да се обръща към тях в кри-
тични моменти.

На 23.10.2014 г. старейшина и сестра Цьорн 
посетиха офиса на БЧК в гр. Добрич за закрива-
ща церемония по случай направеното дарение. 
Председателят д- р Артюн Еринозов благодари 
искрено на Църквата за това, че е откликнала 
на нуждите на засегнатите хора. Старейшина 
и сестра Цьорн имаха изключителната приви-
легия да посетят три от облагодетелстваните 
домакинства и да видят електроуредите в 

действие. Те споделят колко прочувствено е би-
ло да се разговаря с пострадалите хора и как 
заради помощта, която са получили, те сега са 
изпълнени със свежи сили, нужни им да възста-
новят домовете си.

Старейшина и сестра Стъц, Българска со-
фийска мисия

Църквата на Исус Христос на светиите от 
последните дни подкрепи финансово изграж-
дането на оранжерия за Комплекс за социални 
услуги „Свети Георги“, гр. Пловдив. В рамките 
на институцията са включени: Социален учебно- 
професионален център; Дневен център за въз-
растни хора с увреждания; Център за социална 
рехабилитация и интеграция; Защитено жилище 
за хора с психически разстройства; Преходно 
жилище за хора с умствена изостаналост.

Оранжерията, лежаща върху площ от 
300 кв.м, ще осигурява плодове, зеленчуци 
и цветя, които ще се използват в учебно- 
производствените процеси. Съоръжението ще 
разполага с иновативна лаборатория, работеща 
с метода на тъканните култури.

Церемонията с рязането на лента се проведе 
на 25 септември 2014 г. и представляваше гран-
диозно събитие. На нея присъстваха Георги 
Титюков – кметът на район „Централен“ и Ве-
селина Ботева – директор дирекция „Социална 
политика“ към Община Пловдив.

Сестра Цьорн 
и жена, която 

е получила пе-
рална машина 
като дарение.

Нови хуманитарни проекти  
на Църквата в България
Старейшина и сестра Цьорн, Българска софийска мисия
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Делегацията от Църквата включ-
ваше президента на клон Пловдив 
Ганчо Пасев, инициатора на проекта 
Николай Гавазов, хуманитарната 
двойка старейшина и сестра Стъц 
и пълновременни мисионери. При-
състваха също така журналисти от 
телевизии и вестници. ◼

умения, които ще им помогнат да подобрят 
стандарта си на живот и да са в полза на ближ-
ните си. Бяха създадени много примерни си-
туации, в които участниците се намираха на 
интервю за кандидатстване за работа, трябваше 
да представят себе си и силните си страни крат-
ко и ясно пред потенциален работодател и др.

Църквата на Исус Христос на светиите от 
последните дни учи, че за да разчита на соб-
ствените си сили, човек трябва да работи. 
Работата е физическо, умствено или духовно 
усилие. Тя е основен източник на щастие, 
самоуважение и благополучие. Чрез работата 
хората постигат много добри неща в живота 
си. Когато хората разчитат на собствените си 
сили, те са по- добре подготвени да се справят 
с бедите и са по- способни да се грижат за хо-
рата в нужда. ◼

Програма по 
самообезпечаване
Старейшина и сестра Стъц, Българска  
софийска мисия

Самообезпечаването е способността, ан-
гажиментът и усилието да осигуряваме 

духовните и физическите нужди на себе си 
и семействата си.

През 2014 г. в шест от клоновете на Църква-
та на Исус Христос на светиите от последните 
дни се проведоха семинари, които запознаха 
членовете с принципите на самообезпечаване-
то. Всеки семинар представляваше дванадесет-
часова програма, която се проведе в два дни. 
Преподаващи бяха старейшина и сестра Стътц 
– хуманитарната 
двойка за България и 
старейшина и сестра 
Георгиеви – отговор-
ни също и за органи-
зиране на центровете 
за обучение.

Занятията предста-
виха на участниците 
средствата, които ще 
им бъдат нужни, за 
да си намерят подхо-
дяща работа. Всички 
научиха как могат 
да развият различни 

Ганчо Пасев, Ни-
колай Гавазов, 
директор Стеф-
ка Мулетарова 
– преподавател, 
и Апостол Делев 
– директор на 
комплекса.

Участници в занятията.
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 Бях кръстен на 05.01.2013 г. 
чрез пълно потапяне във 

вода от упълномощен пред-
ставител на Бог в Църквата на 
Исус Христос на светиите от 
последните дни. Това беше 
най- специалният и прекрасни-
ят ден в живота ми! Търсех Бог 
още от дете и четях фило-
софска, психологическа, рели-
гиозна, езотерична литература. 
Пробвах медитация върху ду-
ховното сърце, върху личност, 
опитвах много практики. Един 
ден срещнах двама мисионери 
на улицата и поисках да ми 
кажат повече за мормоните. 
След тази среща, в продълже-
ние на цял месец, ги засичах 
на различни места из цяла 
София. Смятах, че това може 
да не е случайно. Започнахме 
да се срещаме и те много ясно 
и просто ми обясниха какво 
представлява Евангелието на 
Исус Христос: вяра, покаяние, 
кръщение, дарът на Светия 
Дух и устояване до края. 
Научавах за това кой е Бог и 
какъв е Неговият план за мен. 
Започнах да чета Книгата на 
Мормон и за първи път усетих, 
че развивам връзката си с 
Христос. Почувствах любов 
към мен в живота си, каквато 
никога не бях преживявал. 
Това, което за първи път ми се 
случи, беше, че мисионерите 
ме насърчиха сам да питам 
Бог в молитва дали Църквата 

ръка – Неговата е постоянно 
насочена към нас.

Реших, че трябва да се 
помоля и да попитам Бог 
дали да се кръстя в Църквата 
и кога точно. В нощта след 
тази молитва сънувах един 
странен сън. Изкачвах ед-
на планина, висока и много 
стръмна. По пътя ми имаше 
хиляди зловещи същества, 
които искаха да ме дръпнат 
надолу и да се катурна. Но аз 
успях да се изкача на върха! 
И когато стигнах там, много 
силно и ясно в съзнанието ми 
дойде знанието, че не трябва 
да отлагам своето кръщение и 
също коя да бъде датата. Това 
беше като глас от Небесата.

След като се кръстих ви-
дях множество благословии и 
прекрасни неща в живота си. 
Милостите на Бог са толкова 
много и толкова нежни – за-
почнах да ги виждам реално. 

К А К  А З  З Н А М

Моят път към Бога
Стоян Николов, Българска Софийска мисия, клон София

Стоян Николов

е истина. Винаги съм имал сил-
на вяра в Бог, но никога не бях 
питал именно Него кой път да 
следвам.

Реших да последвам съвета 
на мисионерите. Коленичих 
и с много смирение, любов, 
надежда и вяра попитах с про-
сти думи всичко, което исках 
да знам. Питах дали всичко, на 
което ме учеха мисионерите 
е истина. Дали Джозеф Смит 
е бил пророк, дали това е 
единствената истинска Божия 
Църква. Завърших молитвата 
си в името на Исус Христос. 
Никога не бях изпитвал подоб-
ни чувства. В ума ми ясно из-
плува кристално чист отговор, 
имах невъобразимо спокой-
ствие и яснота; никакво коле-
бание, никакво съмнение или 
объркване от каквото и да би-
ло естество. Чувствах с цялата 
си душа, сърце и разум – ДА! 
Джозеф Смит наистина е бил 
Божий пророк (тъкмо този съ-
щият Бог, когото питах), и той 
наистина е възстановил истин-
ската Църква на Господ Исус 
Христос. Постепенно осъзнах, 
че трябва да променя вредни-
те си навици – трябваше да се 
откажа от всичко онова, което 
е противоречи на Евангелието. 
Получих опрощение, което 
толкова силно и осезаемо по-
чувствах и преживях в живота 
си. Исус е толкова милостив и 
само чака да протегнем своята 
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Започнах да получавам отго-
вори на молитвите си. Всичко 
започна да става по- леко, по- 
светло, по- приятно.

Знам, че Бог е моят (и ваши-
ят) любящ Небесен Отец, Исус 
е Христос – Неговият първоро-
ден, възлюбен син, мой (и ваш) 
Спасител. Знам, че Джозеф 
Смит е бил пророк на Бог и е 
възстановил свещеничеството 
на Бог и истинската църква на 
Исус Христос - такава, каквато 
Той я е установил. Знам всичко 

Един от любимите ми цитат от последната 
конференция, не единственият, разбира се, е на 
Старейшина Лин Г. Робинс, който ни напомня: 
„Вие не се бойте от укорите на човеците“ (Исая 
51:7). Няма нужда да се притесняваме за това, 
което хората мислят за нас, ако живеем според 
Евангелието, като винаги трябва да се стремим 
да бъдем угодни на Господ.

Понякога, докато размишляваме, често си 
спомняме посланията от конференцията. Гледах 
телевизия един ден и ми направи впечатление, 
че хората често се възхищават на мравките 
като пример за високо развито и интелектуално 
общество. Работейки усърдно всеки ден, без 
почивка, те успяват да построят големи мраву-
няци, съберайки достатъчно храна в запас за 
студените месеци и най- важното нещо е, че по 
време на целия си живот те са единни и заедно 
като едно огромно семейство.

Мислех, че ние като членове на Църквата 
също можем да се сравним с тях, защото се 
опитваме да бъдем единни и да споделяме с 
всички наши братя и сестри способностите и 
талантите си. Работим всеки ден, изграждайки 
своята вяра, обединени в една едничка цел, 

това чрез силата на Светия Дух 
и се моля да попитате Бог дали 
всички тези неща са истина. И 
ако Го попитате с искрено сър-
це и каещ се дух, ще узнаете 
истината за себе си! Щастлив 
съм, че съм член на Църквата 
на Исус Христос на светиите 
от последните дни и знам, че 
това е истинската Църква на 
Бог днес на земята. Молил съм 
се и съм получил много дока-
зателства и потвърждения за 
това в живота си. ◼

М Е С Т Н И  Г Л А С О В Е  Н А  С В Е Т И И  О Т  П О С Л Е Д Н И Т Е  Д Н И

Духовни уроци от  
общата конференция
Статията е подготвена от Деляна Пейкова, член на Комитета  
за връзки с обществеността на Българска софийска мисия

Членовете на Църквата на Исус Христос на светиите от последните 
дни се насладиха на вдъхновените и поучаващи слова на висшите 
ръководители по време на 184- та полугодишна обща конференция, 
провела се на 4 и 5 октомври 2014 г. Някои от тях споделят цитати, 
които са ги впечатлили, и свидетелства за учения и принципи.

 Евелина Вълчева (Клон Бургас): Интересно 
е как на всеки шест месеца с нетърпение чака-
ме да чуем Божието слово чрез устата на нашия 
пророк и апостоли. На всяка конференция уча 
много нови неща, напомнят ми се важни неща, 
за които е говорено и преди, а всичко това 
укрепва вярата ми.

Чудесно е, че речите, които чуваме, могат 
да бъдат намерени по- късно в списанието 
Лиахона. Обичам да нося това списание със 
себе си и от време на време да препрочитам 
някои от посланията в него – например когато 
пътувам на градския транспорт.

Евелина 
Вълчева
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постигането на съвършенство в нашия 
Спасител Исус Христос. И ние, също 
като мравките, всеки ден работим върху 
себе си и своето усъвършенстване.

Всеки от нас е надарен с дар, дори 
и повече от един, и ние можем да го 
споделяме с всички, до които можем да 
достигнем, както и с цялата ни общност. 
Бог ни дава подаръци, с които да помагаме и 
благославяме другите. Така че всички ние трябва 
да открием, развием и ползваме нашите даро-
ве по най- добрия начин. Представете си колко 
по- добро и по- силно ще бъде за нашата общ-
ност от светии, нашите групи, райони, клонове, 
области и колове, да работим заедно, обединя-
вайки своите дарове и усилия. Правейки това 
постоянно, скоро ще осъзнаем, колко по- добър 
би могъл да стане собственият ни живот.

Старейшина Чи Хонг Уонг заяви по време 
на конференцията: „За да можем да помагаме 
на Спасителя, ние трябва да се трудим заедно 
и в хармония. Всеки един човек, всяка една 
позиция и всяко едно призвание са важни. Ние 
трябва да сме обединени в нашия Господ Исус 
Христос“ (Лиахона, ноем. 2014 г., „Спасение 
чрез единство“, с. 14). Нека всички живеем и 
действаме като трудолюбиви мравки, молейки 
се да открием и да усъвършенстваме своите  
дарове, така че лесно да можем да 
допринесем в създаването на красив и 
силен Сион в родната ни страна.

Росица Иванова, клон Варна: Винаги 
се вълнувам преди гледането на общи-
те конференции на Църквата. Отивам 
подготвена с молитви за важни отговори 
и тетрадка за писане. На тази конферен-
ция укрепих личното си свидетелство за 
истината. Част от нея е да знаем за ре-
алността на възстановеното Евангелие и 
живия пророк и апостоли. Това ми дава 
сили да остана в „стария кораб Сион“ 
– нашата Църква. На това ни учи ста-
рейшина Балард от Дванадесетте, като 

казва: „Останете – ние ще ви търсим 
и спасяваме“. (Лиахона, ноем. 2014 г., 
„Останете на лодката и се дръжте“, 
с. 89). В тези думи има толкова много 
любов и загриженост. 

Златка Кущирева, група Хасково, 
клон Стара Загора: Много обичам 

вдъхновените от Бог слова, които ни говорят 
ръководителите на Църквата на Исус Христос 
на светиите от последните дни! По време на 
последната общата конференция бях, и още 
съм, впечатлена от следната част от речта 
„Продължаващо откровение“ на президент 
Хенри Б. Айринг: 

„Ние всички знаем, че човешката преценка 
и логично мислене не са достатъчни, за да се 
получат всички отговори на най- важните житей-
ски въпроси. Нуждаем се от откровение от Бог. 
Нуждаем се не само от едно откровение в миг 
на напрежение, но и от постоянно обновяващ 
се поток. Нуждаем се не само от един проблясък 
на светлина и утеха, а от продължаващата бла-
гословия на общуването с Бог“ (Лиахона, ноем. 
2014 г., „Продължаващо откровение “, с. 70).

Президент Бойд К. Пакър описва отличи-
телната черта на истинната Църква по следния 
начин: „Откровението продължава в Църквата: 

пророкът го получава за Църквата; 
президентът за кола, мисията или квору-
ма си; епископът за района си; бащата 
за семейството си; отделният човек за 
себе си“ („We Believe All That God Has 
Revealed“, Ensign, май 1974 г., с. 95.) Пре-
зидент Айринг много ясно и силно гово-
ри за това колко голяма е привилегията 
да получаваме откровения от Бог, всеки 
според призованието си. Когато се ста-
раем да живеем според Евангелието на 
Господ, следвайки примера Му, можем 
да получаваме напътствия от Него всеки 
ден. Нужно е с много смирение да дър-
жим съзнанието си отворено и насочено 
към Светия Глас от небесата! ◼ BU
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Росица 
Иванова

Златка 
Кущирева


