
115Т р а в е н ь  2 0 1 1

Енн М. Дібб
Другий радник у генеральному  
президентстві Товариства молодих жінок

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА МОЛОДИХ ЖІНОК | 26 березня 2011 р.

Мої дорогі молоді жінки, це 
великий привілей для мене 
і чудова можливість, стояти 

перед вами цього вечора. Я відчу-
ваю захоплення і натхнення, дивля-
чись на вас.

Тринадцяте уложення віри є 
темою спільних заходів у 2011 році. 
Відвідуючи цього року збори молоді 
та причасні збори, я чула розповіді 
молодих чоловіків і жінок про те, 
що для них означає тринадцяте 
уложення віри і як вони застосову-
ють його в своєму житті. Є багато 
таких, хто знає його як останнє 
уложення віри, найдовше і найважче 
для запам’ятовування, і вони споді-
ваються, що єпископ не попросить 
їх цитувати його з пам’яті. Проте 
багато хто з вас також розуміють, 
що тринадцяте уложення віри—це 
щось набагато більше.

Тринадцяте уложення віри— 
це путівник для праведного христи-
янського життя. Уявіть на мить, як 
би виглядав наш світ, якби кожен 

вирішив жити за вченнями, які 
містяться у тринадцятому уложенні 
віри: “Ми віримо, що повинні бути 
чесними, вірними, цнотливими, 
доброзичливими, чеснотними і 
творити добро всім людям; справді 
ми можемо сказати, що слідуємо 
настановленню апостола Павла: ми 
віруємо в усе, сподіваємося всього; 
ми багато чого перетерпіли і споді-
ваємося, що зможемо перетерпіти 
все. Якщо є щось чеснотне, чудове, 
славнозвісне, гідне похвали— 
ми прагнемо цього”.

У своєму зверненні під час не-
дільної ранкової сесії на тій гене-
ральній конференції, де Президент 
Монсон вперше виступав як про-
рок, він цитував настанову Павла із 
послання Филип’янам 4:8, що була 
джерелом натхнення для багатьох 
принципів з тринадцятого уложення 
віри. Президент Монсон визнав, 
що ми живемо у складний час і 
висловив заохочення. Він сказав: 
“У цій, часом тривожній, подорожі 

Я вірю, що повинна 
бути чесною і вірною
Бути вірними своїм переконанням, навіть коли це не 
популярно, легко або весело, утримує нас на безпечному 
шляху, який веде нас до вічного життя з нашим 
Небесним Батьком.

Благословень вам, мої брати і 
сестри. В ім’я Ісуса Христа, нашого 
Спасителя, амінь. ◼
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смертним життям прислухаймося 
і до цієї поради апостола Павла—
вона допоможе нам залишатися в 
безпеці і не збитися з пуття” 1.

Сьогодні ввечері я б хотіла зосе-
редитися на двох близьких за суттю 
принципах тринадцятого уложення 
віри, які обов’язково допоможуть 
нам “залишатися в безпеці і не 
збитися з пуття”. У мене є сильне 
свідчення про важливі принципи 
чесності і вірності.

Перше: “[Я] вір[ю], що повинн[а] 
бути чесн[ою]”. Що таке бути чес-
ною? Буклет Стійкі у вірі навчає: 
“Бути чесним означає бути щирим, 
вірним і без хитрощів у будь-який 
час” 2. Бути чесним це заповідь Бога 3 
і “абсолютна чесність є невід’ємною 
умовою нашого спасіння” 4.

Президент Говард В. Хантер 
навчав нас мати бажання бути абсо-
лютно чесними. Він сказав: 

“Кілька років тому у фойє та на 
входах до наших будинків зборів 
висіли плакати, які проголошували 
“Будь чесним сам перед собою”. 
Більшість з них стосувалася про-
стих, звичайних речей життя. Ось  
де розвивається принцип чесності.

Є такі, що визнають, що мо-
рально неправильно бути нечес-
ними у чомусь серйозному, але це 
можна вибачити стосовно чогось, 
що не так важливо. Чи дійсно відріз-
няється нечесність, яка стосується 
тисячі доларів від тієї, що стосу-
ється десяти центів? … Чи дійсно 
є ступені нечесності, які залежать 
від того, маємо ми справу з чимось 
великим або з чимось малим?”

Президент Хантер продовжує: 
“Якщо ми бажаємо, щоб з нами був 
Господь і Святий Дух, ми маємо 
бути чесні самі з собою, чесні з 
Богом і з нашими ближніми. Це є 
причиною справжньої радості” 5.

Коли ми чесні у всьому, у малому 
і великому, ми відчуваємо спокій ро-
зуму і чисту совість. Наші стосунки 
збагачуються, бо вони основані на 
довірі. І найбільше благословення, 
яке приходить від нашої чесності, 
це те, що ми можемо мати супровід 
Святого Духа.

Я б хотіла розповісти просту 
історію, яка зміцнила мою рішучість 
бути чесною у всьому:

“Якось увечері один чоловік 
пішов на поле до сусіда красти 
кукурудзу. Він взяв з собою свого 
маленького сина, щоб той сидів 
на паркані на сторожі і подав знак, 
якщо хтось буде йти. Чоловік пере-
стрибнув паркан з великим мішком, 
перекинутим через руку, і перед 
тим, як почати збирати кукурудзу, 
огледівся, подивившись спочатку 
в один бік, тоді в інший. Не поба-
чивши нікого, він вже був готовий 
наповнювати свій мішок. …[Та рап-
том озвався хлопчик, промовивши]:

“Татку, є ще один бік, куди ти не 
подивився! … Ти забув подивитися 
вгору” 6.

Коли у нас є спокуса бути не-
чесними, а ця спокуса приходить 
до всіх нас, ми можемо вважати, 
що ніхто ніколи не дізнається. Ця 
розповідь нагадує нам про те, що 
Небесний Батько завжди знає і 
зрештою ми будемо звітувати Йому. 

Це знання постійно допомагає мені 
виконувати зобов’язання: “[Я] вір[ю], 
що повинн[а] бути чесн[ою]”.

Другий принцип, якому навчає 
тринадцяте уложення віри—це: 
“[Я] вір[ю], що повинн[а] бути… 
вірн[ою]”. Словник дає таке визна-
чення слова вірний бути “непохит-
ним”, “відданим”, “ретельним” або 
“не відхилятися” 7.

Одна з моїх улюблених книжок—
класика Британської літератури, 
Джейн Ейр, написана Шарлоттою 
Бронте у 1847 році. Головна геро-
їня, Джейн Ейр, це бідна сирота-
підліток, яка є втіленням того, що 
означає бути вірною. У цій вига-
даній історії чоловік на ім’я містер 
Рочестер любить міс Ейр, але не 
може одружитися на ній. Замість 
цього він благає міс Ейр жити з ним 
без переваг шлюбу. Міс Ейр також 
любить містера Рочестера і на якусь 
мить відчуває спокусу, запитуючи 
себе: “Кому у всьому світі є діло до 
тебе? І кому стане гірше від того, 
що ти робиш?”

Дуже швидко совість Джейн 
відповідає: “Мені є діло до себе. 

Монталбан, Філіппіни
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Чим більше одинокою я буду, чим 
менше в мене буде друзів і під-
тримки, тим більше я себе пова-
жатиму. Я буду виконувати закон, 
який дав Бог; … Закони і принципи 
існують не для тих часів, коли немає 
спокус: вони саме для таких момен-
тів, як цей… Якщо заради власної 
зручності я їх порушу, яка буде їхня 
цінність? Вони мають цінність—
так я завжди вірила… Попередні 
переконання, рішення, які я колись 
прийняла—це все, на що я можу 
покладатися в цей час: на цьому я 
стоятиму до кінця” 8.

У важкий момент спокуси Джейн 
Ейр була вірна своїм переконанням, 
вона довіряла закону, який дав Бог, 
і стояла на цьому до кінця, протиді-
ючи звабі.

Бути вірними своїм переконанням, 
навіть коли це не популярно, легко 
або весело, утримує нас на безпеч-
ному шляху, який веде нас до вічного 
життя з нашим Небесним Батьком. 
Мені подобається цей малюнок, який 

намалювала одна з молодих жінок, 
як нагадування про своє бажання 
відчувати радість життя з Небесним 
Батьком у вічності.

Бути вірними також означає 
позитивно впливати на життя інших. 
Недавно я почула цю надихаючу 
розповідь про молоду жінку, яка 
через своє зобов’язання бути вірною 
своїм переконанням, мала великий 
вплив на життя іншої молодої жінки.

Кілька років тому Крісті та Дженн 
відвідували один клас хорового 
співу в Херсті, Техас. Багато разів 
Дженн чула, як Крісті розмовляла 
зі своїми друзями про релігію, їхні 
різні вірування та улюблені історії 
з Біблії. Недавно, коли Дженн знову 
зустрілася з Крісті, то розповіла їй 
наступну історію:

“Мені було сумно, що я нічого 
не знала про речі, які ви обговорю-
вали з друзями, тому я попросила 
своїх батьків подарувати мені на 
Різдво Біблію. Я отримала її і почала 
читати. Так почалася моя релі-
гійна подорож і пошуки істинної 
Церкви… . Пройшло дванадцять 
років. Протягом усього цього часу 
я відвідувала кілька церков і регу-
лярно ходила в церкву, але все ще 
відчувала, що чогось не вистачало. 
Одного вечора я стала на коліна і 
благала про розуміння того, що я 

мала робити. Тієї ночі мені присни-
лася ти, Крісті. Я не бачила тебе зі 
шкільного випуску. Я думала, що мій 
сон був дивним, і я не надала йому 
значення. Ти мені снилася знову 
наступні три ночі. Я довго думала 
про значення моїх снів. Я пам’ятала, 
що ти була мормонкою. Я зайшла 
на веб-сайт мормонів. Перше, що я 
знайшла, було Слово мудрості. Моя 
мама померла від раку легенів за два 
роки до цього. Вона була курцем 
і те, що я прочитала про Слово 
мудрості, мало для мене глибоке 
значення. Пізніше я відвідувала дім 
свого батька. Сидячи в його вітальні, 
я почала молитися. Я запитувала, 
куди йти і що робити. У той момент 
по телебаченню показали рекламу 
Церкви. Я записала номер телефону 
і в той же вечір подзвонила. Через 
три дні мені подзвонили місіонери, 
запитуючи дозволу занести Книгу 
Мормона мені додому. Я погоди-
лася. Через три з половиною місяці 
я охристилася. Через два роки в 
церкві я зустріла свого чоловіка. Ми 
уклали шлюб у Даллаському храмі. 
Зараз ми батьки двох чудових ма-
леньких дітей.

Я хочу подякувати тобі, Крісті. 
Ти була таким чудовим прикладом 
протягом старших класів школи. Ти 
була доброю і порядною. Місіонери 



118 Л і я г о н а

Мері Н. Кук
Перший радник у генеральному президентстві Товариства 
молодих жінок

“Ми віримо, що повинні бути чес-
ними, вірними, цнотливими, добро-
зичливими, чеснотними і творити 
добро всім людям”. Цей чудовий 
перелік Христових якостей, що 
міститься в тринадцятому уложенні 
віри, підготує нас до храмових бла-
гословень і вічного життя.

Я б хотіла зосередитися лише 
на одному з цих слів—доброзич-
ливими. Доброзичливий —чудове 
слово, яке ми не дуже часто чу-
ємо. Воно означає “зичити комусь 
добра” 2. Бути доброзичливим—
означає бути добрим, позитивно 
налаштованим і милосердним. 
Багато з вас дізналися про значення 
доброзичливості, коли були в Почат-
ковому товаристві й вивчали цю 
пісню:

Я хочу любити всіх людей,
Любить, як любить Бог.
Я кажу сам собі: “Усіх люби!
За мною перший крок” 3.

Наш Спаситель навчав, як бути 
доброзичливими, і Сам був таким. 
Ісус любив усіх людей і служив 
усім. Якщо ми зосереджуємо своє 
життя на Ісусі Христі, це допоможе 

Кілька тижнів тому я засвоїла 
важливий урок від дівчини 
класу “Лавр”, яка виступала у 

моєму приході. Мене зворушило 
те, як впевнено вона навчала і свід-
чила про Ісуса Христа. Свій виступ 
вона завершила такими словами: 
“Коли я зосереджую своє життя 
на Ісусі Христі, то день проходить 
краще. Я з більшою добротою 
ставлюся до своїх близьких і спов-
нена радості”.

Я вже кілька місяців спостерігала 
за нею. Та дівчина всіх вітала сяю-
чим поглядом і радісною усмішкою. 
Я бачила, як вона радіє успіхам 
інших дівчат і хлопців. Дві дівчини 
з класу “Дівчина спілки взаємовдо-
сконалення” розповіли мені про 
рішення цієї молодої жінки відмови-
тися від квитка на кінофільм, який, 
як їй стало відомо, не був “чеснот-
ним і чудовим” 1. Вона є втіленням 
любові, доброти, послуху. Вона 
живе в неповній сім’ї, і життя у неї 
не безхмарне, тому я дивувалася, 
як вона може бути такою радісною 
й доброю. Коли ця молода жінка 
свідчила: “Я зосереджую своє життя 
на Ісусі Христі”, то я отримала для 
себе відповідь.

“Усіх люби! За  
мною перший крок”
Доброзичливість може приносити радість і єдність  
у вашу домівку, клас, приход і школу.

провели зі мною бесіди і запросили 
мене христитися, але ти була моїм 
третім місіонером. Своїми вчинками 
ти посадила зерно і воістину ти 
зробила моє життя кращим. Зараз 
у мене є вічна сім’я. Мої діти виро-
стуть, знаючи повноту євангелії. 
Це найбільше благословення, яке 
може отримати будь-хто з нас. Ти 
допомогла мені принести це в моє 
життя”.

Коли я зв’язалася з Крісті, вона 
сказала: “Іноді мені здається, що 
коли ми чуємо перелік якостей, 
згаданих у тринадцятому уложенні 
віри, то відчуваємо себе приголом-
шеними. Проте я знаю, що коли ми 
живемо за цими стандартами і праг-
немо наслідувати приклад Христа, 
то зможемо мати хороший вплив… 
Я відчуваю, як Аммон в Алма 26:3, де 
він каже: “І це є благословення, яке 
було даровано нам, щоб нас було 
зроблено знаряддям у руках Бога 
для виконання цієї великої роботи”.

Я молюся про те, щоб кожна з 
вас не лише промовляла: “Я вірю, 
що маю бути чесною і вірною”, але 
й також взяла на себе зобов’язання 
жити за цими стандартами щодня. 
Я молюся, щоб по мірі того як ви 
чинитимете так, сила, любов і благо-
словення Небесного Батька підтри-
мували вас у виконанні тієї роботи, 
заради якої кожна з вас була сюди 
послана. Я кажу це все в ім’я Ісуса 
Христа, амінь. ◼
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