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Ролі жінки у  
вічній перспективі, 

с. 26
Що насправді означає 

мати віру?, с. 16
Як провідники можуть 

допомогти молоді 
навчати, с. 24

Історії успіху: як ми стаємо 
самозабезпеченими, 

сс. 36– 41, 54

Також у цьому номері
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Бріттні Енн Харман
Я завжди буду вдячна за те, що 
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що через кілька років мені була 
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порожню пляшечку, яку пода-
рував йому дідусь, поки через 
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Д І Т Я М

Чи зможете ви 
в цьому номері 
знайти захо-
вану Ліягону? 
Підказка: яке 

твоє улюблене 
печиво?
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Ідеї для домашнього сімейного вечора

БІЛЬШ ДОКЛАДНО В ОН- ЛАЙНІ
Ліягона та інші церковні матеріали доступні багатьма мовами на сайті 
languages.lds.org. Відвідайте сайт facebook.com/liahona.magazine (доступний 
англійською, португальською та іспанською), щоб знайти натхненні послання, ідеї для 
домашніх сімейних вечорів та статті, якими ви можете поділитися з друзями та сімʼєю.

ТЕМАТИЧНИЙ ПОКАЖЧИК
Номери сторінок відповідають першій сторінці статті.
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“Десять причин, чому я люблю Книгу 
Мормона”, с. 12: Після спільного про-
читання цієї статті всією сім’єю ви можете 
запропонувати всім перерахувати причи-
ни, з яких вони люблять Книгу Мормона. 
Ви можете попросити кожного поділити-
ся переліком улюблених віршів з Книги 
Мормона. Ви можете поставити за мету 
пошукати більше причин любити Книгу 
Мормона, коли будете регулярно читати 
її разом.

“Бути там, де нам слід бути”, с. 66: Ви 
можете прочитати про досвід старійшини 
Фанка, коли він прийняв рішення стояти 
у святому місці, а потім виконати вправу 
після статті на с. 67. Ви можете сім’єю 
обговорити, що робить місце святим і 
як кожна особа може стояти на святих 
місцях, навіть якщо це не в церкві чи у 
храмі. Обговоріть важливість і роль Свя-
того Духа, Який допомагає нам стояти на 
святих місцях.
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З усіх дарів, які наш Небесний Батько дав Своїм 
дітям, найвеличнішим є вічне життя (див. УЗ 14:7). 
Цей дар означає вічно жити сім’ями в присутності 

Бога Батька і Його Улюбленого Сина. Лише в найви-
щому царстві Бога— целестіальному— будуть тривати 
сімейні узи любові.

Усі ми сподіваємося мати радість, живучи в люблячих 
сім’ях. Хтось із нас ніколи не мав такого досвіду— того 
почуття, яке, як ми знаємо, могло б бути, але ще не 
здійснилося. Ми могли спостерігати його в житті інших 
людей. Для інших з нас любов у сім’ї здається реальні-
шою і ціннішою, коли смерть розлучає з дитиною, маті-
р’ю, батьком братом, сестрою чи улюбленими дідусем 
і бабусею, які любили нас.

Ми всі відчували надію, що одного дня ми знову 
відчуємо теплоту почуттів того члена сім’ї, якого ми так 
сильно любили і якого нам так хочеться зараз обняти.

Наш люблячий Небесний Батько знає наші серця. 
Його мета— дати нам щастя (див. 2 Нефій 2:25). Тож 
Він віддав у дар Свого Сина, щоб уможливити радість 
сімейних уз, які триватимуть вічно. Оскільки Спаси-
тель розірвав пута смерті, ми воскреснемо. Оскільки 
Він викупив наші гріхи, ми можемо, застосовуючи віру 
і покаяння, стати гідними целестіального царства, де 
сім’ї поєднані в любові навіки.

Спаситель послав пророка Іллю до Джозефа Сміта, 
щоб відновити ключі священства (див. УЗ 110). З тими 

ключами прийшла запечатувальна сила, надаючи найве-
личніший Божий дар Його дітям— вічне життя у сім’ях, 
поєднаних навіки.

Це дар, якого може домагатися кожна Божа дитина, 
що приходить у світ. Третина Його духовних дітей від-
кинула Його пропозицію у духовному світі. Через брак 
достатньої віри, а потім і відкритий бунт вони виріши-
ли ніколи не пізнавати радість дару Небесного Батька, 
яким є вічні сім’ї.

Тим з нас, хто пройшов вирішальне випробування 
у духовному світі й таким чином удостоївся отри-
мання дару смертного тіла, все ще треба прийняти 
рішення стосовно великого вибору на користь вічного 
життя. Якщо ми були благословенні тим, що знайшли 
відновлену євангелію, то можемо прийняти рішення 
укласти завіти з Богом і дотримуватися їх, що зробить 
нас гідними вічного життя. Якщо ми залишимося  
вірними, Святий Дух підтвердить наше сподівання 
і дасть впевненість, що ми на шляху до вічного життя, 
де ми зможемо вічно жити сім’ями у целестіальному 
царстві.

Для декого та вічна радість може здаватися слабкою 
або навіть згасаючою надією. Батьки, діти, брати і 
сестри можуть приймати рішення, які, як здається, поз-
бавляють їх права мати вічне життя. Ви можете навіть 
сумніватися, чи будете гідними цього життя завдяки 
Спокуті Ісуса Христа.

Президент 
Генрі Б. Айрінг
Перший радник  
у Першому 
Президентстві

НАДІЯ НА  

П О С Л А Н Н Я  П Е Р Ш О Г О  П Р Е З И Д Е Н Т С Т В А

вічну любов у  
сім’ї
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ЯК НАВЧАТИ З ЦЬОГО ПОСЛАННЯ

Ви можете почати з того, що коротко розповісте 
тим, кого навчаєте, про випадки, коли ви були 

вдячними за надію на вічні сім’ї. Запропонуйте їм 
хвилинку обдумати ті випадки, коли вони відчували 
вдячність за вічні сім’ї. Запитайте їх, чи хотіли б вони 

про це розповісти. Ви можете потім запропонувати їм 
подумати, як вони можуть покращуватися і жити більш 
гідно целестіального царства, аби пророче обіцяння, 
що “сімейний устрій буде прекраснішим, ніж ви може-
те собі уявити”, було їхнім. 

Пророк Божий якось дав мені 
пораду, яка приносить мені спокій. Я 
хвилювався, що вибір інших людей 
може позбавити мою сім’ю можли-
вості бути разом навіки. Він сказав: 
“Ви не тим переймаєтеся. Ви просто 
живіть гідно целестіального царства, 
а сім’ю буде впорядковано прекрас-
ніше, ніж ви можете собі уявити”.

Усім тим, чий особистий досвід,  

або шлюб, або діти— чи їхня 
відсутність— затьмарюють надії, 
я свідчу: Небесний Батько знає і 
любить вас як Свою духовну дити-
ну. Коли ви були з Ним і Його Улю-
бленим Сином до цього життя, Вони 
помістили у ваше серце надію, яку 
ви маєте на вічне життя. Завдяки 
впливу сили Спокути Ісуса Христа 
і проводу Святого Духа, ви можете 

відчувати зараз і відчуватимете у 
прийдешньому світі, як сильно Бать-
ко і Його Улюблений Син хочуть, 
щоб ви мали любов у сім’ї.

Я свідчу, що якщо ви будете 
жити гідно целестіального царства, 
пророче обіцяння, що “сімейний 
устрій буде прекраснішим, ніж ви 
можете собі уявити”, стосувати-
меться і вас. ◼
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Сім’ї є вічними

Завдяки Спокуті Ісуса Христа і відновленню влади 
священства запечатувати сім’ї, ми можемо жити з 

нашими сім’ями вічно! Що вам подобається у вашій 
сім’ї? Виконуйте ці настанови, аби зробити паперо-
вий ланцюжок як символ своєї сім’ї.

1.  Двічі складіть пополам аркуш паперу, щоб 
вийшла одна довга смужка.

2.  Намалюйте силует людини, у якої руки закінчу-
ються на місці згину паперу.

3.  Виріжте силует. Не вирізайте ті місця, де руки 
прилягають до згину паперу.

4.  Розгорніть. Напишіть або намалюйте те, що 
вам подобається в кожному члені сім’ї.

5.  Склейте багато ланцюжків разом, якщо у вас 
велика сім’я!

Ділитися вічним щастям

Серед найкращого в євангелії— це знання про план  
спасіння. Ми маємо дивовижну можливість бути 

зі своїми сім’ями у вічності. Це знання допомагає нам 
мати надію, коли ми відчуваємо, що світ пригнічує нас. 
Президент Айрінг навчає: “Наш люблячий Небесний 
Батько знає наші серця. Його мета— дати нам щастя 
(див. 2 Нефій 2:25). Тож Він віддав у дар Свого Сина, щоб 
уможливити радість сімейних уз, які триватимуть вічно. … 
Це дар, якого може домагатися кожна Божа дитина, що 
приходить у світ”.

Це благословення стосується тих з нас, хто живе зараз, 
і тих, хто вже пішов з життя, але потребує нашої допомоги. 
Наші предки зараз перебувають у духовному світі, чекаю-
чи, що ми підготуємо їхні імена для виконання за них хра-
мових обрядів. Але іноді буває важко виконувати за них 

МОЛОДЬ

ДІТЯМ

роботу. Ми можемо бути надто зайняті, або ми живемо 
надто далеко від храму й не можемо ходити туди часто.

На щастя, є інші способи надання допомоги нашим пред-
кам, наприклад, ми можемо виконувати сімейно- історичну 
роботу, індексувати або дивитися за дітьми, коли батьки 
їдуть до храму. Допомагаючи, ми служимо Господу і прино-
симо надію на вічні сім’ї тим, хто зараз по той бік завіси.

1

3

5

2

4
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Разом плекати 
сім’ю

“Чоловік і дружина мають уро-
чисту відповідальність любити 

одне одного і своїх дітей і піклува-
тися одне про одного, а також про 
своїх дітей” 1. “Дім має бути Божою 
лабораторією любові й служіння,— 
сказав президент Рассел М. Нельсон, 
президент Кворуму Дванадцятьох 
Апостолів.— 

Наш Небесний Батько хоче, 
щоби чоловіки й дружини були 
вірними одне одному, щоб вони 
цінували своїх дітей і поводилися 
з ними, як зі спадком від Господа” 2.

У Книзі Мормона Яків каже, що 
любов, яку чоловіки мають до своїх 
дружин, любов, яку дружини мають 
до своїх чоловіків, і любов, яку вони 
разом мають до своїх дітей була 
однією з причин того, чому ламаній-
ці з певної точки зору були праведні-
шими за нефійців (див. Кн. Якова 3:7).

Один з найкращих способів 
запрошувати любов і гармонію в 

наш дім— це лагідно розмовляти з 
членами своєї сім’ї. Якщо ми прияз-
но розмовляємо, це запрошує Свя-
того Духа. Сестра Лінда К. Бертон, 
генеральний президент Товариства 
допомоги, попросила нас помірку-
вати ось над чим: “Як часто ми сві-
домо кажемо одне одному “ласкаві 
і добрі слова”?” 3

Додаткові уривки з Писань
Римлянам 12:10; Moсія 4:15;  
Учення і Завіти 25:5

З молитвою вивчіть цей матеріал і спробуйте зрозуміти, чим поділитися. Як розумін-
ня документа “Сім’я: Проголошення світові” збільшує вашу віру в Бога і благословляє 
тих, про кого ви дбаєте як візитна вчителька? Більш докладна інформація міститься 
на сайті reliefsociety.lds.org.

Історії з життя
Старійшина Д. Тодд  

Крістофферсон, з Кворуму 
Дванадцятьох Апостолів, поді-
лився випадком зі свого дитин-
ства, завдяки якому він зрозумів 
важливість любові в сім’ї. Коли 
він та його брати були малими, 
їхній мамі зробили операцію 
з видалення ракової пухлини, 
після якої їй було дуже боляче 
рухати правою рукою. Оскільки 
в сім’ї були лише хлопці, треба 
було багато прасувати, але під 
час прасування мати часто зупи-
нялася і йшла в спальню плака-
ти, поки біль не вгамується.

Коли батько старійшини 
Крістофферсона зрозумів, що 
відбувається, він потайки не 
купував собі обіди упродовж 
майже року, щоб заощадити 
достатньо грошей на придбання 
машини, яка полегшить прасу-
вання. З любові до своєї дружи-
ни він показав своїм хлопцям 
приклад того, як треба плекати 
сім’ю. Старійшина Крістоф-
ферсон так сказав про ці ніжні 
стосунки: “Тоді я не усвідом-
лював жертви батька і прояву 
любові до моєї мами, але тепер, 
розуміючи все, кажу собі: “Оце 
чоловік!” 4

Поміркуйте над цим
Яким чином, виявляючи любов 
і турботу одне про одного, ми 
запрошуємо в наш дім Духа?

П О С Л А Н Н Я  В І З И Т Н О Г О  В Ч И Т Е Л Ю В А Н Н Я

ПОСИЛАННЯ:
 1. “Сім’я: Проголошення світові”, Ліягона, 

лист. 2010, третя сторінка обкладинки.
 2. Рассел М. Нельсон, “Спасіння і піднесен-

ня”, Ліягона, трав. 2008, с. 8.
 3. Лінда К. Бертон, “Ми піднімемося разом”, 

Ліягона, трав. 2015, с. 31.
 4. Д. Тодд Крістофферсон, “Будьмо  

мужами!”, Ліягона, лист. 2006, с. 46.

Віра, сім’я, 
допомога
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БЛОКНОТ КОНФЕРЕНЦІЇ, КВІТЕНЬ 2016 Р.
“Що Я, Господь, сказав, Я сказав … чи Моїм власним голосом, чи голосом 
Моїх слуг, все одно” (УЗ 1:38).

Вічність
“Моє сьогоднішнє послання 
є спробою описати, … що ми 
повинні робити, аби стати 
складовою плану щастя, який 
Небесний Батько приготував 
для нас. До свого народження 
ми жили у сім’ї з нашим підне-
сеним і вічним Небесним Бать-
ком. Він створив план, завдяки 
якому ми маємо можливість 
рухатися вперед і розвивати-
ся, аби стати такими, як Він. 
Він зробив це з любові до нас. 
Мета плану— дати нам при-
вілей жити вічно так, як живе 
Небесний Батько. Цей євангель-
ський план надає нам можли-
вість отримати земне життя, 
упродовж якого ми пройдемо 
перевірку. Нам було дано обі-
цяння, що завдяки Спокуті Ісуса 
Христа, якщо ми будемо вико-
нувати євангельські закони і 
обряди священства, то здобуде-
мо вічне життя— найвеличніший 
з усіх Його дарів”.

Проглядаючи матеріали квітневої генеральної конференції 2016 року, ви можете 
звертатися до цих сторінок (та Блокнотів конференцій у майбутніх випусках). Це допо-
може вам у вивченні й застосуванні нещодавніх учень сучасних пророків і апостолів та 
інших провідників Церкви.

Д О К Т Р И Н А Л Ь Н І  П И Т А Н Н Я

Відпущення наших гріхів
“Обряди хрищення зануренням, рукопокладання для надання дару 
Святого Духа і причастя не є окремими й відособленими подіями; нато-
мість вони є складовими у взаємозалежній і сукупній моделі прогресу 
викуплення. Кожний наступний обряд піднімає й збільшує нашу духов-
ну мету, наше бажання і наші вчинки. План Батька, Спокута Спасителя 
і обряди євангелії надають нам благодать, яка потрібна для просування 
вперед і розвитку рядок за рядком і приписання за приписанням до 
нашої вічної долі”.

Президент Генрі Б. Айрінг, перший 
радник у Першому Президентстві, “Вічні 
сім’ї”, Ліягона, трав. 2016, с. 81.

Старійшина Девід А. Беднар, з Кворуму Дванадцятьох Апостолів, “Завжди утримуйте прощення 
ваших гріхів”, Ліягона, трав. 2016, с. 62.

П Р О Р О Ч Е  О Б І Ц Я Н Н Я
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“Слухняність— 
 джерело життєвої 

сили віри”. 
Президент Дітер Ф. Ухтдорф,  

другий радник у Першому  
Президентстві, “Він покладе  

вас на рамена Свої та й  
понесе вас додому”,  
Ліягона, трав. 2016,  

с. 103. 

Чудові історії з конференції
Що краще привертає нашу увагу, ніж чудова історія? Ось кілька з багатьох  
історій, які прозвучали під час конференції:

•  Який зв’язок між квітками магнолії й тим, як любов вивільняє місце для 
інших людей у нашому житті? —Див. Ніл Ф. Мерріотт, “Що ж ми маємо 
робити?”, с. 10.

•  Чому старійшина Хейлз залишився після конференції колу, щоб потиснути 
руку кожному? —Див. Роберт Д. Хейлз, “Святий Дух”, с. 105.

•  В 11 років Іветта Бугінго була біженкою. Її батька убили, а троє братів загу-
бились. Як закінчилася її історія? —Див. Лінда К. Бертон, “Мандрівником Я 
був”, с. 13.

•  На що нас можуть надихнути ці історії дітей- святих останніх днів, чиї сім’ї 
не належать до Церкви? —Див. Ніл Л. Андерсен, “Хто прийме їх, приймає 
Мене”, с. 49.

П Р О В Е Д Е Н Н Я  П А Р А Л Е Л Е Й

Божественні ролі чоловіків
Іноді кілька промовців виступають з однією євангельською темою. Ось 

що сказали троє промовців про божественні ролі чоловіків:

•  Чоловікам: “Став[теся] до своєї дружини … так, як ставиться до вас 
Небесний Батько”. —Генрі Б. Айрінг, “Вічні сім’ї”, с. 83.

•  Носіям священства: “Жи[віть] гідно привілеїв, які [ви] має[те] як носії 
священства. Настане день, коли лише ті чоловіки, які ставилися до 
їхнього священства серйозно, старанно шукаючи можливості вчитися 
від Самого Господа, будуть здатні благословити, скеровувати, захища-
ти, зміцнювати та зцілювати інших”. —Рассел М. Нельсон, “Ціна сили 
священства”, сс. 67–68.

•  Батькам: “Роль батька має божественне походження, починаючи 
з Небесного Батька і, в цій смертній сфері, з батька Адама. …

Батьківство вимагає жертвування …
Любити матір своїх дітей і виявляти цю любов— це два приклади 

того найкращого, що може зробити батько для своїх дітей. Завдяки 
цьому укріплюється і зміцнюється шлюб, який є основою їх сімейного 
життя і безпеки”. —Д. Тодд Крістофферсон, “Батьки”, сс. 94, 95.

Щоб прочитати, подивитися або послухати 
виступи з генеральної конференції, зайдіть 
на сайт conference.lds.org.



10 Л і я г о н а

“До поведінки, яка колись вважа-
лася недоречною й аморальною, 
тепер не лише ставляться толерант-
но, але дуже багато людей вважає її 
прийнятною. …

І хоч світ змінився, але закони 
Бога залишаються незмінними. 
Вони не змінилися; вони не змінять-
ся. Десять заповідей є тим, чим вони 
є— заповідями. Вони— не рекомен-
дації. Вони у кожній своїй букві й у 
наш час є тим, чим були, коли Бог 
дав їх дітям Ізраїля” 1.

Ми не кажемо погано про тих, 
хто не дотримується цих заповідей. 
Натомість ми дивимося на себе і 

Десять заповідей знаходяться 
у Старому Завіті (див. Вихід 

20:1– 17), але святі останніх днів зна-
ють, що ці заповіді стосуються всіх 
віків, не лише старозавітних часів. 
Авінадій навчав десяти заповідям у 
Книзі Мормона (див. Moсія 12:33–36; 
13:13–24), і Господь ще раз дав їх 
через одкровення пророку Джозефу 
Сміту у наш час (див. УЗ 42:18–29; 
59:5–13).

Хоча люди у багатьох суспіль-
ствах зараз не зважають на ці запо-
віді, ми віримо, що вони й досі в 
силі. Президент Томас С. Монсон 
пояснив:

МИ ВІРИМО В ДОТРИМАННЯ 
ДЕСЯТИ ЗАПОВІДЕЙ

У  Щ О  М И  В І Р И М О

“Божі заповіді дано 
не для того, щоб 
заважати нам чи 
бути перешкодою 
нашому щастю. 
Зовсім навпаки. 
Той, Хто створив 

нас і Хто любить досконалою любо-
в’ю, знає, як нам потрібно жити, 
щоб отримати найбільше щастя, 
яке тільки можливе. …

визначаємо, як добре ми живемо 
за божественною настановою, 
даною нам.

Десять заповідей уособлюють 
основні норми поведінки, які можна 
поділити на дві групи: як ми стави-
мося до Бога і як ми ставимося до 
інших людей. Щоб допомогти нам 
зробити Бога центром свого життя, 
Він наказує не поклонятися іншим 
богам, дотримуватися Суботнього 
дня у святості та уникати богохуль-
ства й ідолопоклонства. Аби допо-
могти нам любити Божих дітей, Він 
заповідує шанувати своїх батьків та 
не красти, не вбивати, не брехати і 
не чинити перелюбу.

Оскільки Бог постійно дає одкро-
вення Своїм пророкам, ми більше 
зрозуміли, чого Він від нас очікує, 
але десять заповідей залишаються 
хорошим початком у нашому нама-
ганні бути слухняними. “Заповіді 
Бога—це прояви Його любові до 
нас, і наш послух Його заповідям є 
виявом нашої любові до Нього” 2. ◼

“Учителю, котра заповідь найбільша в 
Законі?” Шукайте відповідь Спасителя 
в Матвій 22:37–40.
ПОСИЛАННЯ:
 1. Президент Томас С. Монсон, “Стійте 

на святих місцях”, Ліягона, лист. 2011, 
сс. 82, 83.

 2. Керол М. Стівенс, “Якщо ви Мене 
любите,— Мої заповіді зберігайте”,  
Ліягона, лист. 2015, с. 120.

Наш Небесний Батько достат-
ньо нас любить, щоб сказати: Не 
кажи неправду; не кради; не чини 
перелюбу; люби свого ближнього, 
як самого себе і т.д. Ми знаємо 
заповіді. Він розуміє, що коли ми 
виконуємо заповіді, то наше життя 
буде щасливішим, більш наповне-
ним і менш складним”.
Президент Томас С. Монсон, “Виконуйте  
заповіді”, Ліягона, лист. 2015, с. 83.

ЗАПОВІДІ ДАНІ ДЛЯ НАШОГО ЩАСТЯ
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“Хай не буде тобі інших богів 
передо Мною” (Вихід 20:3). 
У той час як більшість людей 
не мають спокуси в цю добу 
поклонятися золотому теляті, 
ми не повинні поклонятися 
таким “ідолам”, як престиж 
або матеріальні статки (див. 
2 Нефій 9:30).

“Пам’ятай день суботній, щоб святити 
його” (Вихід 20:8). Дотримання 
Суботнього дня у святості може 
допомагати нам навчитися тому, 
як мати око “єдиноспрямованим 
до [Божої] слави” (УЗ 88:67).

“Не чини перелюбу” (Вихід 
20:14). Коли у нас чисті думки, 
нам легше дотримуватися цієї 
заповіді (див. УЗ 42:23).

Ось кілька прикладів того, 
як ми живемо за заповідя-
ми у наш час:
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“Шануй свого батька та 
матір свою” (Вихід 20:12). 
Це може включати 
шанобливе ставлення до 
наших предків, батьків і 
небесних батьків.

“Не жадай” (Вихід 20:17). 
Пожадання призводить, серед 
усього іншого, до відчуття 
невдоволеності й нещастя.
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Я люблю Книгу Мормона. Зага-
лом, я люблю її за силу, яку 

вона надає своїм читачам бути 
“ближч[ими] до Бога, твердо дотри-
муючись її заповідей, ніж будь- 
якої іншої книги”. Можливо, саме 
тому Пророк Джозеф Сміт назвав її 
“ключовим каменем нашої релігії” 
і “найбільш правильн[ою] з усіх 
книг на світі” 1.

Але я люблю цю книгу також 
з особливих причин. Ось 10 з 
багатьох:

Книга Мормона …

1.  Була написана в один період 
історії для використання чита-
чами в інший— в наш час. Див. 
Moрмон 8:16, 34–35.

2.  Чітко описує методи Люцифера 
в поширенні хаосу в ці останні 
дні. Див. 2 Нефій 28:3–29.

3.  Проголошує, що людські 
слабкості— це можливість ста-
ти сильними, якщо буде вико-
нано одну умову: смиренно 
прийти до Христа. Див. Етер 
12:27.

4.  Визначає милосердя, як чисту 
любов Христа і як божествен-
ний дар, який ми можемо 

отримати, вдавшись до певних 
кроків. Див. Мороній 7:43–48.

5.  Пояснює необхідність про-
тилежності в усьому. Див. 
2 Нефій 2:11– 13.

6.  Чітко описує, за яких умов 
милість може задовольнити 
вимоги справедливості. Див. 
Алма 34:11– 30.

7.  Описує дві групи людей, яким 
було дано конкретну наста-
нову вивчати слова Ісаї. Одна 

ДЕСЯТЬ ПРИЧИН, ЧОМУ Я 
ЛЮБЛЮ КНИГУ МОРМОНА
Девід Фуллмер

Р О З Д У М И

Як друге свідчення про Ісуса Христа, ця видатна книга навчає понят-
тям і доктринам, які не можна знайти в жодному іншому джерелі.

з груп— це ми. Див. 2 Нефій 
25:4–8; Moрмон 8:23.

8.  Разом з Біблією є свідченням 
стосунків Бога з людьми, як 
було передречено пророцтвом 
зі Старого Завіту. Див. Єзекіїль 
37:15–20; 2 Нефій 28:29; 29:3–8.

9.  Містить обіцяння, що якщо ми 
будемо її читати і молитися 
про неї зі щирим серцем, маю-
чи віру в Христа, Господь від-
криє нам, що ця книга є Його 
словом. Див. Мороній 10:4–5.

10. Навчає, що Спасителеві страж-
дання дали Йому досконале 
розуміння наших випробувань 
і здатність допомагати нам, 
коли ми боремося з ними. Див. 
Алма 7:11–13.

Понад усе, я люблю Книгу Мор-
мона за її ясне свідчення, що Ісус є 
Христос. Я люблю її за обіцяння, що 
Господь згодом викупить увесь дім 
Ізраїля, за умови укладання і дотри-
мання священних завітів з Ним. Кни-
га Мормона— це сьогоденне диво, 
дар любові нам від Самого Бога. ◼
Автор живе в штаті Юта, США.

ПОСИЛАННЯ:
 1. Джозеф Сміт, Вступ до Книги Мормона. Ф
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Під час мого останнього року в 
Початковому товаристві нам 

призначили нового вчителя— брата 
Рейнольдса. У нього було сиве 
волосся та зморшки, і він розповідав 
історії про Велику депресію й про 
те, як він служив у Збройних силах 
США під час Другої світової війни. 
Спочатку мені ті історії не дуже 
подобалися. Вони були нудними 
й про такі давні часи.

Одного разу ми з друзями пога-
но поводилися на уроці. Брат 
Рейнольдс відвів мене вбік і щиро 
зі мною поговорив. Він просто 
попросив мене краще поводитися 
і сказав, що бажає для мене найкра-
щого. До того ми з друзями не були 
дуже уважними. Але невдовзі ми 
дізналися щось особливе про брата 
Рейнольдса— він дуже опікував-
ся нами, і єдиним його бажанням 
було любити нас.

Брат Рейнольдс постійно ділився 
своїм свідченням про Спасителя  
Ісуса Христа. У нього сяяли очі, коли 
він навчав нас про силу, яку має 
життя, зосереджене на Христі. Його 
історії стали справжніми пригодами, 
що оживали в нашій уяві і викликали 
бажання служити Господу.

Я й досі пам’ятаю урок про про-
рока Джозефа Сміта і про те, як 
він свідчив, що Джозеф колись був 
таким самим хлопчиком, як і ми. Зі 
сльозами на очах він розповідав нам, 

що у Господа на нас високі споді-
вання, саме такі, які були в Нього до 
Джозефа. Брат Рейнольдс сказав, що 
кожен з нас звершить щось величне 
в житті, навіть змінить світ, якщо ми 
будемо подібними до Джозефа і три-
матимемося Спасителя.

Через кілька років, коли ми з 
друзями майже закінчували школу, 
то дізналися, що брату Рейнольдсу 
треба допомогти обрізати абри-
косові дерева. Ми з радістю обрі-
зали дерева: кілька годин лазили 
на драбинах і спилювали гілки. То 
була важка робота, але ми знали, що 
вона важлива для брата Рейнольдса.

Того року ми також дізналися, 
що брату Рейнольдсу потрібні нові 

С Л У Ж І Н Н Я  В  Ц Е Р К В І

Брат Рейнольдс не лише навчав нас— він нас любив.

Писання. Ті, що в нього були, вже 
потерлися, а сторінки не трималися 
разом. Ми склали гроші й купили 
йому красиву книгу Писань у шкі-
ряній палітурці, на якій було вигра-
віюване його ім’я. Ми подарували 
йому Писання під час Різдвяного 
вечора приходу. Я ніколи не забуду, 
як сяяло його обличчя і блищали очі 
від сліз, як він радів, побачивши, що 
ми, хлопці, робимо те, що для нього 
є таким важливим.

Після того як через кілька років 
я поїхав до коледжу, то дізнався, 
що брат Рейнольдс помер. Я пішов 
провідати його дружину і сім’ю, 
щоб засвідчити свою глибоку пова-
гу і вдячність своєму вчителю. Коли 
я побачив усіх його щасливих дітей 
і онуків, то зрозумів, яким благосло-
венням для мене було знати того 
чоловіка.

“Він любив вас, хлопці,— сказала 
крізь сльози сестра Рейнольдс з 
усмішкою.— Він дійсно любив вас”.

У світі, де важко зосередитися на 
правильних речах, брат Рейнольдс 
показав нам, що наші стосунки з 
Небесним Батьком і Його Сином 
є найважливішими. Ми допомогли 
брату Рейнольдсу обрізати дерева 
і подарували нову книгу Писань, 
але він дав нам набагато більший 
дар: сильну любов до Спасителя 
Ісуса Христа. ◼
Автор живе в шт. Каліфорнія, США.ІЛ
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ЦЕРКОВНІ НОВИНИ

Перше Президентство оголосило 
про зміни у призначеннях в керів-

ництві територіями, які набирають 
чинності 1 серпня 2016 р. Усі члени 
президентсва територій є генераль-
ним авторитетами-сімдесятниками.

Сімдесятники покликаються 
через одкровення під керівництвом 

Південно-східна Африка

Стенлі Г.  
Елліс

Перший 
радник

Кевін С. 
Гамільтон

Президент

С. Марк 
Палмер
Другий 
радник

Західноафриканська

Маркус Б.  
Неш

Перший 
радник

Теренс М. 
Вінсон

Президент

Верн П. 
Стенфілл
Другий 
радник

Азійська

Чі Гонг (Сем) 
Вонг

Перший 
радник

Ренді Д.  
Фанк

Президент

Девід Ф.  
Еванс

Другий 
радник

Президентство сімдесятників

Л. Уітні  
Клейтон

Дональд Л. 
Холлстром

Річард Дж. 
Мейнз

Крейг С. 
Крістенсен

Уліссес  
Соарес

Лінн Г.  
Роббінс

Герріт В.  
Гонг

Першого Президентства, щоб 
допомагати Кворуму Дванадцятьох 
Апостолів в їхньому священнослу-
жінні по всьому світу.

Під час Свого земного служіння, 
Христос покликав сімдесятників, 
дав їм настанови, подібні до тих, які 
Він дав Дванадцятьом апостолам, 

і послав їх “перед Себе”, пояснив-
ши, що ті, хто почують їхній голос, 
почують Його голос (див. Матвій 
10:1, 16–17; Лука 10).

В откровенні, яке було дано про-
рокові Джозефу Сміту в 1835 році, 
серед іншого вказано про “порядок 
сімдесятників, вони повинні мати 
сімох президентів, щоб головувати 
над ними, вибраних з числа сімде-
сятників” (УЗ 107:93). ◼

Зміни в керівництві територіями

Допомагає 
в усіх 

територіях

Північно-західна 
Північноаме-

риканська
Західна  

Північноаме-
риканська

Південно-східна 
Північноаме-

риканська

Північна Юта Штат Айдахо Південно-західна 
Північноаме-

риканська

Північно-східна 
Північноаме-

риканськаСолт-Лейк- 
Сіті, штат Юта

Центральна  
Північноаме-

риканська
Південна Юта

Щоб дізнатися більше про церковні новини та події, відвідайте сайт news. lds. org.
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Північноазійська

Казухіко 
Ямашита
Перший 
радник

Скотт Д.  
Уайтінг

Президент

Йон Гван  
Чоі

Другий  
радник

Бразильська

Маркос А. 
Айдукайтіс
Перший 
радник

Клаудіо Р. М. 
Коста

Президент

В. Марк  
Бассет

Другий  
радник

Карибська

Клаудіо Д.  
Сівік

Перший 
радник

Уолтер Ф. 
Гонсалес

Президент

Уго Е.  
Мартінес
Другий  
радник

Центральна Америка

Адріан  
Очоа

Перший 
радник

Хосе Л.  
Алонсо
Другий  
радник

Кевін Р.  
Дункан

Президент

Європейська

Пол В.  
Джонсон
Перший 
радник

Патрік  
Керон

Президент

Гарі Б.  
Сабін

Другий  
радник

Східноєвропейська

Джеймс Б. 
Мартіно
Перший 
радник

Брюс Д.  
Портер

Президент

Ларрі С.  
Качер

Другий  
радник

Мексиканська

Арнульфо 
Валенсуела
Перший 
радник

Пол Б.  
Пайпер

Президент

Рафаель Е.  
Піно

Другий 
радник

Ближній Схід/Північна 
Африка

Ларрі Р. 
Лоуренс

Уілфорд В. 
Андерсен

Керівництво здійснюється з 
Головного управління Церкви

Тихоокеанська

С. Гіффорд 
Нільсен

Перший 
радник

О. Вінсент 
Хелек

Президент

Крейг А. 
Кардон
Другий  
радник

Філіппінська

Аллен Д.  
Хейні

Перший 
радник

Шейн М.  
Боуен

Президент

Еван А.  
Шмутц

Другий 
радник

Північно-західна 
Південноамериканська

Лоуренс Е. 
Корбрідж
Перший 
радник

Карлос А. 
Годой

Президент

Уго  
Монтойя
Другий 
радник

Південна 
Південноамериканська

Аллан Ф.  
Пекер

Перший 
радник

Хосе А. 
Тейксейра

Президент

Марк А.  
Брегг

Другий 
радник
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Старійшина Ніл А. Максвелл (1926–2004) був улюбленим учнем Госпо-
да Ісуса Христа. Він служив членом Кворуму Дванадцятьох Апостолів 
упродовж 23 років— з 1981 по 2004 роки. Духовна сила його вчень і його 

приклад відданого учня благословляли й продовжують надзвичайним чином 
благословляти членів відновленої Церкви Спасителя і людей в усьому світі.

У жовтні 1997 року ми з сестрою Беднар приймали в Університеті Бригама 
Янга–Айдахо (у той час Рікс- коледж) старійшину і сестру Максвелл. Старійши-
на Максвелл мав виступати перед студентами, персоналом і викладачами уні-
верситету під час духовного вечора. 

Раніше того самого року старійшина Максвелл переніс 46 днів і ночей вис-
нажливої хіміотерапії, лікуючись від лейкемії. Його реабілітація і терапія про-
довжували давати позитивні результати під час весняних і літніх місяців, однак 
фізичні сили і життєва енергія старійшини Максвелла все ще були не в най-
кращому стані, коли він вирушив до Рексбурга. Зустрівши старійшину і сестру 
Максвелл в аеропорту, ми з Сюзен повезли їх в наш дім, щоб дати їм перепочи-
ти і пригостити легким обідом перед духовним вечором.

Я запитав старійшину Максвелла, які уроки він засвоїв протягом своєї неду-
ги. Я завжди пам’ятатиму його чітку й проникливу відповідь. “Дейве,— сказав 
він,— я зрозумів, що не відсахнутися важливіше, ніж вижити”.

Старійшина 
Девід А. Беднар

З Кворуму 
Дванадцятьох 

Апостолів

Прийняти Божу  
волю й призначений 

Ним час
Сильна віра у Спасителя— це смиренно приймати  

Його волю і призначений Ним час у нашому житті— 
навіть коли наслідки не є тими, на які  

ми сподівалися чи яких ми хотіли.
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Його відповідь на моє запитання була 
принципом, який він зрозумів під час 
тривалого особистого досвіду, проходячи 
хіміотерапію. У січні 1997 року, в день, 
коли був призначений перший сеанс його 
лікування, старійшина Максвелл поглянув 
на свою дружину, взяв її за руку, глибоко 
зітхнув і сказав: “Я не хочу відсахнутися”.

Проголошуючи своє послання на 
жовтневій генеральній конференції 1997 
року, старійшина Максвелл навчав про це 
з великим розумінням: “Коли ми стикає-
мося з особистими … випробуваннями й 
лихом, то також можемо благати Батька, 
саме так, як робив це Ісус, щоб нам “не … 
відсахнутися”, тобто не відступити або 
не відійти (УЗ 19:18). Не відсахнутися 
набагато важливіше, ніж вижити! Крім 
того, коли ми п’ємо з гіркої чаші і самі не 

сповнюємося гіркоти, ми також наслідує-
мо Ісуса” 1.

А цей уривок з Писань, який стосуєть-
ся страждань Спасителя, коли Він приніс 
нескінченну й вічну спокутну жертву, 
став навіть більш значущим і змістовним 
для мене.

“Бо знай, Я, Бог, вистраждав це за всіх, 
щоб їм не страждати, якщо покаються;

Але якщо вони не покаються, вони 
повинні страждати саме так, як Я;

Таким стражданням, яке примусило 
Мене, Самого Бога, найвеличнішого з усіх, 
тремтіти від болю і кровоточити кожною 
порою, та страждати і тілом, і духом—і Я 
хотів, щоб Я міг не пити з цієї гіркої чаші і 
відсахнутися—

Проте, слава нехай буде Батькові, і Я 
скуштував і закінчив Свої приготування для 
дітей людських” (УЗ 19:16–19).

Спаситель не відсахнувся ні в Гефсима-
нії, ні на Голгофі.

Старійшина Максвелл також не від-
сахнувся. Цей могутній апостол твердо 
просувався вперед і був благословенний 
додатковим часом у смертному житті, щоб 
любити, служити, навчати і свідчити. Ті 
останні роки його життя були тим часом, 
коли його приклад відданого учнівства 
був особливо яскравим—як в його словах, 
так і в його вчинках.

Я впевнений, що більшість з нас, ймовір-
но, сподівається, що людина такої духов-
ної сили, з таким досвідом і характером, 
як у старійшини Максвелла, ставиться до 
серйозної хвороби й смерті з розумін-
ням Божого плану щастя, з упевненістю, 
милістю і почуттям власної гідності. Але я 
свідчу, що такі благословення не признача-
ються виключно для генеральних авторите-
тів або небагатьох вибраних членів Церкви.

З тих пір як мене було покликано до 

Моя віра зміцнилася, 
коли я побачив, 
як це подружжя 
дозволило, щоб їхнє 
палке і зрозуміле 
бажання зцілитися 
було “поглинуто 
волею Батька”  
(Мосія 15:7).
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Кворуму дванадцятьох, завдяки своїм дорученням і 
подорожам я зміг познайомитися з вірними, мужніми 
й хоробрими святими останніх днів по всьому світу. Я 
хочу розповісти вам про одного молодого чоловіка і 
одну молоду жінку, які благословили моє життя і з якими 
я засвоїв життєво важливі, з духовної точки зору, уроки, 
як не відсахнутися і дозволити нашій особистій волі бути 
“поглинуто[ю] волею Батька” (Мосія 15:7).

Ця історія— правдива, а її герої— справжні. Однак 
я не називатиму справжніх імен людей з цієї історії. 
З їхнього дозволу я скористаюся окремими уривками 
з їхніх особистих щоденників.

“Не Моя воля, але Твоя нехай станеться воля”
Джон є гідним носієм священства, який вірно відслу-

жив на місії повного дня. Повернувшись зі своєї місії 
додому, він почав зустрічатися з праведною й чудовою 
молодою жінкою на ім’я Хезер і одружився з нею. Коли 
вони разом запечаталися на час і на всю вічність у домі 
Господа, Джону було 23 роки, а Хезер— 20. 

Приблизно через три тижні після їхнього храмового 
шлюбу Джону поставили діагноз— рак кістки. Коли рак 
виявили і в його легенях, прогнози не 
були утішними.

Джон записав у своєму щоденнику: 
“То був найжахливіший день у моєму 
житті. Не лише тому, що мені сказали 
про рак, але й тому, що я тільки- но 
одружився, і у мене виникло відчуття, 
що стати чоловіком у мене не вийш-
ло. Я мав забезпечувати й захищати 
нашу новоутворену сім’ю, і тепер— 
перебуваючи в цій ролі лише три тиж-
ні—я відчував, що потерпів крах”.

Хезер написала: “Ми були приголо-
мшені тією новиною, і я пам’ятаю, як 
сильно вона змінила наші плани на майбутнє. Я була в 
приймальні лікарні й писала записки подяки після весіл-
ля, коли ми очікували на результати аналізів Джона. Але, 
дізнавшись про те, що у Джона рак, пароварки й кухон-
не приладдя більше не здавалися такими важливими. То 
був найгірший день у моєму житті, але я пам’ятаю, що 

засинала тієї ночі з почуттям вдячності за наше храмове 
запечатування. Хоча лікарі дали Джону лише 30 відсот-
ків шансів пережити хворобу, я знала— якщо ми зали-
шатимемося вірними, у мене буде стовідсотковий шанс 
бути з Джоном вічно”.

Приблизно місяць потому Джон почав лікування 
хіміотерапією. Він описав свій досвід так: “Через ліку-
вання я почувався більш хворим, ніж будь- коли у житті. 
У мене випало волосся, я втратив 19 кг ваги, і здавало-
ся, що моє тіло розпадається на частини. Хіміотерапія 
також вплинула на мою емоційність, мій розум і мою 
духовність. Протягом кількох місяців хіміотерапії життя 
нещадно кидало мене в усі боки. Та попри все це ми 
з Хезер зберігали віру в те, що Бог зцілить мене. Ми 
просто знали це”.

Хезер записувала у щоденник свої думки й почуття: 
“Я не могла дозволити Джону провести бодай ніч у 
лікарні на самоті, отже кожну ніч я спала на маленькій 
кушетці в його кімнаті. Протягом дня нас відвідувало 
багато друзів і родичів, однак вночі було дуже важ-
ко. Я дивилася у стелю і думала, що Небесний Батько 
приготував для нас. Іноді мій розум малював картини в 

темних тонах, і страх втрати Джона ставав 
майже непереборним. Однак я знала, що 
ці думки ідуть не від Небесного Батька. 
Я стала частіше молитися про втішення, 
і Господь давав мені сили йти далі”.

Через три місяці Джон переніс хірургіч-
ну операцію з видалення великої пухлини в 
нозі. Через два дні після операції я відвідав 
Джона й Хезер в лікарні. Ми поговорили 
про те, як я вперше зустрів Джона на місії, 
про їхній шлюб, про рак і про важливі 
уроки вічності, які ми засвоюємо під час 
випробувань смертного життя. Наприкінці 
нашої бесіди Джон попросив мене дати 

йому благословення священства. Я відповів, що залюбки 
зроблю це, але спершу маю поставити кілька запитань.

Після цього я поставив запитання, які не планував 
ставити і про які до цього ніколи не думав: “Джоне, чи є 
у тебе віра, щоб не бути зціленим? Якщо наш Небесний 
Батько воліє, аби через смерть ти молодим перейшов 

І я знаю, що одне з 

найвеличніших бла-

гословень смертного 

життя— це не відсахну-

тися і дозволити нашій 

особистій волі бути 

“поглинуто[ю] волею 

Батька”.
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у духовний світ, щоб продовжувати своє 
служіння, чи є у тебе віра підкоритися 
Його волі і не бути зціленим?”

В Писаннях часто згадується про те, 
що Спаситель і Його слуги застосовували 
духовний дар зцілювати (див. 1 Коринтя-
нам 12:9; УЗ 35:9; 46:20), відчуваючи, що 
людина мала віру бути зціленою (див. 
Дії 14:9; 3 Нефій 17:8; УЗ 46:19). Але коли 
ми обговорювали з Джоном та Хезер ці 
важкі запитання, ми краще зрозуміли, що 
якщо Бог волів, аби цей гарний молодий 
чоловік зцілився, то це благословення 
можна було отримати лише тоді, якщо це 
мужнє подружжя спершу матиме віру в 
те, щоб залишитися без зцілення. Іншими 
словами, Джону й Хезер потрібно було 
подолати, через Спокуту Господа Ісуса 
Христа, схильність “тілесн[ої] людин[и]” 
(Moсія 3:19), притаманну кожному з 
нас, нетерпляче вимагати благословень, 
яких ми хочемо, і постійно наполягати 
на їх отриманні, вважаючи, що ми їх 
заслуговуємо.

Ми зрозуміли принцип, який стосується 
кожного відданого учня: міцна віра в Спа-
сителя характеризується смиренним при-
йняттям Його волі й призначеного Ним 
часу в нашому житті—навіть якщо резуль-
тат не такий, на який ми сподівалися або 
якого хотіли. Безумовно, Джон і Хезер 
бажали, жадали й молилися про зцілен-
ня всією своєю могутністю, розумом і 
силою. Але, що більш важливо, вони були 
“бажаю[чими] підкорятися усьому, що 
Господь вважає за належне заподіяти [їм], 
саме як дитина підкоряється своєму бать-
кові” [Мосія 3:19]. Вони дійсно були готові 
віддати “всю [свою] душу як жертвопри-
ношення Йому” (Oмній 1:26) і смиренно 
молились: “Отче, як волієш,— пронеси 
мимо Мене цю чашу! Та проте— не Моя, 
а Твоя нехай станеться воля” (Лука 22:42).

Питання, які спочатку, як здавалося, 
бентежили Джона, Хезер і мене, зайняли 
своє місце у всеохоплюючій структурі 
євангельських парадоксів. Подумайте 
над словами Спасителя: “Хто душу свою 

Моє серце сповнилося 
вдячністю й захоплен-
ням, коли я поба-
чив, як це молоде 
подружжя вступило 
в найважчу духовну 
боротьбу—смиренно 
підкорити свою волю 
волі Бога.
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зберігає, той погубить її, хто ж за Мене погубить душу 
свою,—той знайде її” (Матвій 10:39). Він також проголо-
сив: “І багато хто з перших останніми стануть, а останні 
першими” (Maтвій 19:30). І Господь радив Своїм учням в 
останні дні: “Твоїм словом багатьох високих буде пони-
жено, і твоїм словом багатьох низьких буде піднесено” 
(УЗ 112:8). Отже здавалося, що віра в те, щоб не бути 
зціленими, добре вписувалася в могутню структуру гли-
боких парадоксів, через які від нас вимагається питати, 
шукати і стукати, щоб ми могли здобути знання й розу-
міння (див. 3 Нефій 14:7). 

Як слід обдумавши мої запитання і поговоривши зі 
своєю дружиною, Джон відповів мені: “Старійшино 
Беднар, я не хочу помирати. Я не хочу залишити Хезер. 
Але якщо Господь воліє перевести мене в духовний 
світ, тоді, гадаю, я готовий зробити це”. 

Моє серце сповнилося вдячністю й захопленням, 
коли я побачив, як це молоде подружжя вступило в най-
важчу духовну боротьбу—смиренно підкорити свою 
волю волі Бога. Моя віра зміцнилася, коли я побачив, 
як це подружжя дозволило, щоб їхнє палке і зрозумі-
ле бажання зцілитися було “поглинуто 
волею Батька” (Moсія 15:7).

Джон так описав свою реакцію на 
нашу розмову і отримане благословення: 
“Старійшина Беднар поділився з нами 
думкою, яку почув від старійшини Мак-
свелла, що краще не відсахнутися, ніж 
вижити. Потім старійшина Беднар запи-
тав нас: “Я знаю, що у вас є віра бути зці-
леними, та чи є у вас віра, щоб не бути 
зціленими?” Цей принцип був новим для 
мене. По суті, він спитав, чи була у мене 
віра прийняти Божу волю, якщо вона полягала у тому, 
щоб не зцілити мене? Якщо наблизився мій час увійти в 
духовний світ через смерть, чи був я готовий підкори-
тися й прийняти це?”

Джон продовжував: “Віра у те, щоб не бути зці-
леним, здавалася нелогічною; але розуміння цього 
змінило наше з дружиною мислення і дозволило 
нам повністю покластися на план Батька для нас. 
Ми дізналися, що нам потрібна була віра в те, що 

Господь керує всім, яким би не був результат, і Він 
направлятиме нас з тієї точки, де ми є зараз, туди, де 
ми маємо бути. Коли ми молилися, наші прохання 
змінилися з: “Будь ласка, зціли мене” на “Будь ласка, 
дай мені віру прийняти будь- який результат, який Ти 
приготував для мене”.

Я був певний, що оскільки старійшина Беднар був 
апостолом, він міг благословити елементи мого тіла 
на відновлення, і я б зістрибнув з ліжка і почав танцю-
вати або робити щось подібне до цього! Але коли він 
благословив мене того дня, я був здивований тим, що 
промовлені ним слова майже не відрізнялися від сказа-
них моїм батьком, свекром і моїм президентом місії. Я 
зрозумів, що врешті- решт не має значення, хто кладе 
руки на мою голову. Влада Бога не міняється, і Його 
волю ми пізнаємо особисто і через Його уповноваже-
них слуг”.

Хезер написала: “Того дня мене переповнювали 
різні почуття. Я була переконана в тому, що старій-
шина Беднар покладе свої руки на голову Джона і 
повністю зцілить його від раку. Я знала, що силою 

священства він міг зцілитися, і я так 
сильно бажала, аби це сталося. Коли він 
розповів нам про віру в те, щоб не бути 
зціленими, мене охопив жах. До того 
моменту я ніколи не думала, що в плані 
Господа могло бути те, що я втрачу свого 
молодого чоловіка. Моя віра залежала 
від результатів, яких я прагнула. Мож-
на сказати— вона була одновимірною. 
Попри те, що спочатку я відчувала страх, 
думка про те, щоб мати віру не зцілитися, 
зрештою допомогла мені заспокоїтися. 

Завдяки їй я повністю довірилася тому, що мій Небес-
ний Батько знає мене краще, ніж я сама, і вчинить так, 
як буде найкраще для мене і для Джона”.

Після того як благословення було дане, минули тиж-
ні, місяці й роки. Дивовижним чином рак Джона почав 
виліковуватися. Він зміг завершити навчання в універ-
ситеті і отримав хорошу роботу. Джон і Хезер продов-
жували зміцнювати свої стосунки і насолоджуватися 
життям разом.

Навіть за наявності 

міцної віри більшість 

гір пересунути не 

вдасться. Не кожен 

хворий і немічний 

зцілиться.
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Через деякий час я отримав листа від Джона й Хезер, 
в якому вони повідомили мене, що рак повернувся. 
Знову почалися сеанси хіміотерапії і була запланована 
хірургічна операція. Джон розповідав: “Ця новина не 
тільки розчарувала Хезер і мене, але й збентежила нас. 
Можливо ми не засвоїли чогось в перший раз? Можливо 
Господь очікував від нас чогось більшого? 

Отже я почав молитися про ясність і про те, щоб 
Господь допоміг мені зрозуміти, чому рак знову повер-
нувся. Одного дня, читаючи Новий Завіт, я отримав від-
повідь. Я читав історію про Христа і Його апостолів у 
морі, коли здійнялася буря. Злякавшись, що човен може 
перекинутися, учні звернулися до Спаси-
теля, спитавши: “Учителю, чи Тобі байду-
же, що ми гинемо?” Саме такі почуття мав 
і я! Чи Тобі байдуже, що у мене рак? Чи 
Тобі байдуже, що ми хочемо створити 
сім’ю? Але продовжуючи читати, я знай-
шов свою відповідь. Господь подивився 
на них і сказав: “Маловірні” та простяг 
Свою руку і вгамував води.

Тоді я спитав себе: “Чи дійсно я вірю 
в це? Чи дійсно я вірю, що Він заспокоїв 
води в той день? Чи це просто гарна 
історія, щоб почитати?” Відповідь така: 
“Я дійсно вірю в це, і оскільки я знаю, 
що Він заспокоїв води, я відразу ж зро-
зумів, що Він може зцілити й мене. До 
цього моменту мені було важко узгодити 
необхідність мати віру в Христа з неминучістю Його 
волі. Я ставився до них, як до двох окремих речей, а 
інколи відчував, що одна з них суперечить іншій. Я 
запитував себе: “Навіщо мені віра, якщо в кінці кінців 
переможе Його воля”? Після цього випадку я знав, що 
мати віру—принаймні за моїх обставин—не обов’яз-
ково означало знати, що Він зцілить мене, а те, що 
Він може зцілити мене. Я мав вірити, що Він може це 
зробити, а потім дозволити Йому вчинити так, як Він 
вважатиме за потрібне.

Коли я дозволив цим двом принципам співіснувати у 
моєму житті, зосередився на вірі в Ісуса Христа і на ціл-
ковитій упокореності Його волі, то здобув більше втіхи 

й миру. Як же дивовижно було бачити руку Господа в 
нашому житті. Все стало на свої місця, відбулися чудеса 
і у великому смиренні ми спостерігали за тим, як роз-
гортається Божий план для нас”.

Праведність і віра, безумовно, є інструментами в 
пересуванні гір—якщо пересування гір виконуватиме 
цілі Бога і буде відповідати Його волі. Праведність і віра, 
безумовно, є інструментами у зціленні хворих, глухих 
або кульгавих—якщо таке зцілення виконуватиме цілі 
Бога і буде відповідати Його волі. Отже, навіть за наяв-
ності міцної віри більшість гір пересунути не вдасться. 
Не кожен хворий і немічний зцілиться. Якби всю проти-

дію було обмежено, якби всі недуги було 
усунуто, тоді основні цілі плану Батька 
було б зруйновано.

Багато уроків, які нам потрібно засвоїти 
у смертному житті, можна отримати лише 
через пережитий досвід, а інколи й страж-
дання. І Бог з довірою очікує від нас, що ми 
будемо долати тимчасові негаразди смерт-
ного життя з Його допомогою, аби засвоїти 
те, що нам потрібно засвоїти, і зрештою 
стати тими, ким ми маємо стати у вічності.

Значення усього цього
Ця історія про Джона й Хезер є вод-

ночас і звичайною, і надзвичайною. 
Це молоде подружжя уособлює собою 
мільйони вірних святих останніх днів по 

всьому світу, які дотримуються завітів і просуваються 
вперед по тісній і вузькій путі з непохитною вірою в 
Христа і справжньою яскравістю надії (див. 2 Нефій 
31:19–20). Джон і Хезер не служили в дуже помітних 
покликаннях у провідництві в Церкві, у них не було 
родичів серед генеральних авторитетів, а іноді вони 
мали сумніви і страхи. У багатьох цих аспектах їхня 
історія є доволі звичайною.

Цей молодий чоловік і ця молода жінка отримали 
благословення надзвичайними способами, щоб засвоїти 
важливі уроки вічності через страждання й труднощі. 
Я поділився з вами цією історією, бо Джон і Хезер, які 
схожі на багатьох з вас, прийшли до розуміння того, що 

І Бог з довірою очікує 

від нас, що ми буде-

мо долати тимчасові 

негаразди смертного 

життя з Його допо-

могою, аби засвоїти 

те, що нам потрібно 

засвоїти, і зрештою 

стати тими, ким ми 

маємо стати у вічності.
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не відсахнутися важливіше, ніж вижити. 
Тому їхня історія, перед усім, не про те, 
як жити і померти, а про те, як навчатися, 
як жити і якими стати.

Для багатьох з вас їхня історія є, була, 
або, можливо, буде вашою історією. Ви 
мали, маєте, або ще будете мати подібні 
випробування у своєму житті, виявляючи 
таку саму мужність і духовне бачення, 
які виявляли Джон і Хезер. Я не знаю, 
чому деякі люди засвоюють уроки вічно-
сті через випробування й страждання, в 
той час як інші люди засвоюють подібні 
уроки, отримуючи визволення й зцілюю-
чись. Я не знаю всіх причин, всіх цілей, і 
я не знаю всього, що стосується розкладу 
Господа. І ви, і я можемо сказати разом з 
Нефієм, що ми “не зна[ємо] значення усьо-
го цього” (1 Нефій 11:17).

Але дещо я знаю напевно. Я знаю, 
що ми духовні сини й дочки люблячого 
Небесного Батька. Я знаю, що Вічний 
Батько є творцем плану щастя. Я знаю, 
що Ісус Христос—наш Спаситель і 

Викупитель. Я знаю, що Ісус уможливив 
виконання плану Батька Своєю нескін-
ченною й вічною Спокутою. Я знаю, що 
Господь, Який “страждав і за людські гріхи 
життя віддав” 2, може допомогти “Своєму 
народові в його недугах” (Aлма7:12) і 
зміцнити його. І я знаю, що одне з най-
величніших благословень смертного 
життя— це не відсахнутися і дозволити 
нашій особистій волі бути “поглинуто[ю] 
волею Батька” (Moсія 15:7).

Хоча я й не знаю всього про те, як, 
коли, де і чому ці благословення прихо-
дять, я знаю й свідчу, що вони реальні. 
І я знаю, що коли ви просуватиметеся 
вперед у своєму житті з непохитною 
вірою в Христа, то матимете благословен-
ня не відсахнутися. ◼
З виступу на духовному вечорі ЦСО “Щоб ми могли 
“не … відсахнутися”, виголошеному в Університеті 
Техасу в Арлінгтоні 3 березня 2013 р.

ПОСИЛАННЯ:
 1. Neal A. Maxwell, “Apply the Atoning Blood of Christ,” 

Ensign, Nov. 1997, 22.
 2. “Ісус, Спаситель наш”, Гімни, № 100.

Багато уроків, які нам 
потрібно засвоїти у 
смертному житті, 
можна отримати 
лише через пережи-
тий досвід, а інколи 
й страждання.
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Молодим людям треба навчати. Господь дав це 
чітко зрозуміти, коли перерахував обов’язки 
священика:

“Обов’язок священиків є проповідувати, вчити, 
роз’яснювати, напучувати, і христити, і благословляти 
причастя” (УЗ 20:46; курсив додано).

Усього через кілька віршів Господь надає вчите-
лям і дияконам обов’язок навчати і роз’яснювати (див. 
УЗ 20:58–59). Істина в тому, що всім нашим молодим 
чоловікам і молодим жінкам потрібна нагода час від 
часу навчати.

Переваги проведення уроків для молоді 
самою молоддю

Ісус Христос був досконалим учителем. Навчаючи, 
молоді люди можуть краще наслідувати приклад Спа-
сителя і ставати більше подібними до Нього. Навчання 
також готує їх до того, щоб стати місіонерами, батьками 
і провідниками у Церкві. Коли молоді люди навчають, 
вони мають вивчати євангелію і жити за нею. Вони 
також повинні мати Духа, щоб навчати (див. УЗ 42:14). 
Внаслідок цього вчителі з молоді, як правило, більше 
вчаться і здобувають міцніше свідчення про тему в 
порівнянні з присутніми у класі.

Крім того, молоді люди, які навчають, здобувають 
впевненість, оволодівають навичками викладання 
і починають усвідомлювати, чого вони не знають. 
Молодь, яка має нагоду бути вчителями, також навча-
ється бути кращими студентами і учасниками уроку.

А найголовніше— отримують благословення і ті 
молоді люди, яких навчають. Часто буває так, що 
молодь краще слухає і активніше бере участь в уроці, 
коли навчають однолітки. Дружні стосунки зміцню-
ються, коли молоді люди обговорюють євангельські 
теми, відчуваючи присутність Духа. І часто молоді 

люди мають кращу можливість 
допомагати одне одному долати 
спільні проблеми.

Як дорослі провідники можуть 
допомагати молодим людям 
досягнути успіху?

Коли навчає молодь, дорослі 
провідники відповідальні за забезпе-
чення належної поведінки і духовної 
атмосфери.

Дорослі провідники дослухаються до спонукань Духа, 
коли запрошують молодь навчати 1. Деякі молоді люди 
не готові навчати, а провідники мають бути обережними, 
щоб не викликати у цих молодих людей неприємних 
почуттів. Інші молоді люди можуть бути готові викладати 
лише частину уроку, в той час як інші можуть провести 
весь урок. Хоча, зазвичай, молодь має навчати принаймні 
частині уроку у більшості уроків, вони не повинні нав-
чати на кожному уроці. У невеликих класах провідники 
мають переконатися, що молодих людей не запрошують 
викладати надто часто. Деякі уроки, особливо ті, що при-
свячені складним темам, найкраще викладати дорослим. 
Більше того, молоді треба бачити правильний взірець 
принципів викладання дорослих провідників.

Дорослі провідники або батьки мають працювати з 
молодими людьми віч- на- віч, аби допомагати готуватися 
до уроків. Ця допомога включає наступне: попросити 
молоду людину прочитати матеріал уроку щонайменше 
за тиждень до його проведення 2, запропонувати помо-
литися, аби дізнатися, чого, за бажанням Небесного 
Батька, він чи вона має навчати, скласти план уроку і 
потренуватися разом викладати урок. Коли молоді люди 
будуть отримувати одкровення під час процесу підго-
товки, провідники можуть допомагати розпізнавати їх.

Брайан К. Ештон
Другий радник у гене-
ральному президент-
стві Недільної школи

Н А В Ч А Т И ,  Я К  Н А В Ч А В  С П А С И Т Е Л Ь

ЯК ДОПОМАГАТИ МОЛОДІ навчати
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Молодим людям необ-
хідно навчати, а з 
невеликою допомогою 
вони можуть навча-
ти добре.

Я попросив свого 13- річного сина 
Джейкоба допомагати мені. Ми 
разом склали план уроку. Джейкоб 
провів першу половину уроку, пока-
зав коротке відео, поділився уривка-
ми з Писань, що стосувалися нашої 
теми, і поставив вдумливі запитання. 
Джейкоб також запитав присутніх у 
класі, що вони відчувають, і допоміг 
їм розпізнати вплив Святого Духа.

У другій половині уроку я попро-
сив присутніх навчати один одного Першому видінню. 
Потім ми запропонували їм навчати про Перше видіння 
свої сім’ї під час домашнього сімейного вечора. Після 
уроку ми послали електронне послання батькам, поін-
формувавши їх про наше прохання.

Коли я запитав у Джейкоба, що він думає про урок, син 
відповів: “Він пройшов дійсно добре. Я знаю, що Дух був 
присутній, оскільки я не думав, що мої однокласники змо-
жуть відповідати на наші запитання, але вони відповідали”.

Молоді треба навчати, а ви можете допомагати їм 
успішно з цим справлятися. Якщо вони цього досягнуть, 
їхнє свідчення зросте, і вони краще підготуються, щоб 
бути місіонерами, батьками і провідниками у Церкві. 
Що більш важливо, вони стануть більш подібними до 
Спасителя. ◼

Для знаходження більшої кількості ідей для навчання ознайом-
тесь з новим посібником Навчати, як навчав Спаситель на  
teaching.lds.org.

ПОСИЛАННЯ:
 1. Президенти кворумів Ааронового священства радяться зі своїми 

дорослими провідниками, вирішуючи, хто з молоді буде викладати 
наступний урок (див. Довідник 2; Керування Церквою [2010], 8.3.2).

 2. Оскільки одкровення приходить “рядок за рядком, приписання 
за приписанням” (2 Нефій 28:30), прочитання уроку заздалегідь, 
щонайменше за тиждень, дає вчителю час отримати одкровення.

Дорослі провідники можуть допомагати молодим  
вчителям складати запитання, які започаткують обгово-
рення, запросять натхнення від Святого Духа і допомо-
жуть студентам відкривати для себе істини. Провідники 
можуть також допомагати молоді навчатися не пору-
шувати тишу після того, як буде поставлено запитання, 
щоб дати членам класу час отримати одкровення.

Під час уроку дорослі провідники можуть ділитися 
особистим досвідом і свідченнями, які допоможуть 
молоді побачити, що вони не самотні зі своїми трудно-
щами і дадуть молоді надію подолати їх. Молоді люди 
потребують мудрості й досвіду, якими можуть поді-
литися дорослі провідники. Провідники також мають 
роз’яснювати вчення, коли є необхідність.

Дорослі провідники уникають того, щоб перехопити 
нитку уроку, навіть якщо молодий вчитель з чимось не 
справляється. Однак провідники можуть бути готові 
надавати підтримку, вивчивши матеріал уроку заздале-
гідь і молячись про те, як вони можуть краще надати 
допомогу вчителю з молоді.

Молодь може навчати і навчати добре
Нещодавно мене попросили заміняти вчителя і вести 

урок у класі для 12-  і 13- річних учнів Недільної школи. 



26 Л і я г о н а

Я хочу про-
ілюструвати 
на власному 

досвіді, що 
моє життя  

жінки є 
насиченим, 
сповненим 

благородства 
і  безмежно 

кращим зав-
дяки євангелії 
Ісуса Христа.
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Шерон Юбенк
Директор благодійної служби СОД

Багато років тому моя подруга зі своїм чоловіком проводила 
навчання для провідників у сільській місцевості Гани; одна 
жінка підійшла до неї пізніше і, будучи переповненою 

почуттями, сказала: “Ця церква— для жінок”. Моя подруга запита-
ла у тієї жінки, що вона мала на увазі. Суть відповіді полягала ось 
у чому: “У нас є славетне Товариство допомоги, де нас навчають 
про духовне і про повсякденне, щоб благословляти наші сім’ї і 
нас. У той же час ваш чоловік у сусідній кімнаті навчає наших 
чоловіків, що вони повинні ставитися до своїх дружин і дітей з 
добротою і лагідністю. У нас є храм, тож мої діти, які померли, 
будуть зі мною назавжди. Усе, що я хочу, я знаходжу в цій церкві. 
Ця церква— для жінок”.

Чи дійсно ця церква— для жінок? За винятком невеликих коло-
ритних винятків, я у своєму житті обіймала керівні посади. Тож 
замість того, щоб відповідати вам на це запитання, я просто буду 
покладатися на те, що бачила на власні очі по всьому світу. Я 
не викладач, не науковець і не людина, яка виступає від імені 
Церкви. Але я хочу проілюструвати на власному досвіді, що моє 
життя жінки є насиченим, сповненим благородства і безмежно 
кращим завдяки євангелії Ісуса Христа і Церкві Ісуса Христа  
Святих Останніх Днів.

Далеке від того, щоб обмежувати чи бути консервативним, 
учення Церкви про ролі жінки у сім’ї, Церкві, громаді, країні та у 
храмі— включаючи те, як чоловіки і жінки пов’язані та взаємодіють 

між собою,— є найбільш зваженим, потужним, надихаючим і 
запальним ученням з усіх, про які я будь- коли чула. Тож я кажу 
своїм сестрам, що те, чого ви прагнете як жінки, як християнки, 
як розумні створіння і як вічні створіння, міститься тут, в ученні 

Ісуса Христа і в застосуванні того вчення у Церкві.

Бути жінкою  
ВІЧНА  

ПЕРСПЕКТИВА



Бути жінкою  
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Згідно з Божим ученням, чоловіки 
і жінки будуть однаковою мірою 
нести відповідальність

Євангелія Ісуса Христа однаково сто-
сується як чоловіків, так і жінок, і згідно 
Божого вчення вони нестимуть однакову 
відповідальність без жодних подвійних 
норм. Бог забороняє перегляд порно-
графії, перелюб, насильство, недбалість, 
нерівність чи гноблення незалежно від 
нашої статі.

Це вчення також дає нам наше знан-
ня про те, звідки ми прийшли, чому 
ми тут і куди підемо. Це дає нам розу-
міння нашої статі— як жінкам, так і 
чоловікам,— а також наших ролей дочок 
і синів, сестер і братів, дружин і чолові-
ків та матерів і батьків 1.

Старійшина Д. Тодд Крістофферсон, 
з Кворуму Дванадцятьох Апостолів, нав-
чав: “Пророки відкрили, що спочатку ми 
існували як розуми і що Бог надав нам 
форму, тобто духовні тіла, і таким чином 
ми стали Його духовними дітьми—сина-
ми і дочками небесних батьків 2. Розуми 
завжди існували (див. УЗ 93:29).

Я— жінка. Разом зі статтю ми отри-
муємо певні якості і обов’язки.

Я— дочка. Ця роль визначає те, ким 
я є відносно Божества. Я маю боже-
ственних батьків і маю право, як дочка, 
спілкуватися з Небесним Батьком через 
молитву та отримувати одкровення 
через Святого Духа 3.

Я— сестра. Ця роль означає, що я— 
християнка, член Церкви, сестра в єван-
гелії, послідовниця Христа і що я уклала 
завіти жертвувати, посвячувати, служити 
і керувати.

Я також можу мати нагоду у цьому 
житті стати дружиною,— а якщо не у 
цьому житті, то неодмінно у наступно-
му. Ця роль визначає, хто я відносно 

обраного рівноправного партнера— 
чоловіка. Хоча ми не однакові— оскільки 
ні у кого немає поєднання дарів і якостей, 
які маю я чи які має він,— ми використо-
вуємо наші взаємодоповнюючі якості, 
щоб спробувати стати одним цілим. Сло-
во запечатування— прекрасно описує 
вічний поєднувальний потенціал шлюбу, 
укладеного у храмі владою священства.

Роль матері виявляє, ким я є відносно 
моїх нащадків. Чи я дійсно матиму змогу 
виконувати цю роль у цьому короткому 
проміжку на землі чи пізніше— обіцяння 
вічної сім’ї дано тим, чий шлюб запечата-
но у храмі Святим Духом Обіцяння (див. 
УЗ 132:19).

Наше вчення є унікальним на землі, і 
воно є складовою Відновлення євангелії 
Ісуса Христа. Подумайте, що означає 
для вас розуміння цього вчення і віри в 
нього. Мені воно дає вічну перспективу 
в усьому, що я роблю.

Церква там, де ми живемо за  
Божим вченням

Я впевнена, що завдяки належності до 
Церкви я долучаюся до найкращих про-
грам з розвитку, які будь- коли існували. 
Широкий спектр навчання, яке охоплює 
особистий розвиток, удосконалення і 
навички провідництва для жінок відбу-
вається просто шляхом виконання того, 
що роблять усі члени Церкви: здійснення 
керівництва, виступи перед аудиторією, 
прийняття рішень, обговорення з метою 
переконання, складання бюджету, вияв 
впливу, служіння в громаді, боротьба з 
неграмотністю, проведення досліджень, 
розробка матеріалів, садівництво, заготів-
ля продуктів, сімейне здоров’я— і список 
можна продовжувати і продовжувати.

Я впевнена, що непорозуміння сто-
совно ролей жінки виникає тоді, коли 

“Хорош[і] жінк[и] … 
у великій кількості 

приходитимуть 
до Церкви … Це 

відбуватиметься 
тому, … що жінки 

Церкви явно  
відрізнятимуться— 

по- хорошому— 
від жінок світу”.

Президент  
Спенсер В. Кімбол
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відбувається розрив між ученням і застосовуванням 
учення в житті. Однак завдяки неперервному одкровен-
ню, яке Бога дає Своїм пророкам і нам шляхом Святого 
Духа, ми можемо й надалі розпізнавати й усувати біль-
шість непорозумінь, що виникають.

Наприклад, апостоли і пророки продовжують роз’яс-
нювати поняття, у які ми завжди вірили:

•  Старійшина М. Рассел Баллард, з Кворуму Дванадця-
тьох Апостолів, сказав, що “коли чоловіки і жінки ідуть 
до храму, їх однаковою мірою обдаровують тією ж 
силою, яка, за визначенням, є силою священства” 4.

•  Старійшина Даллін Х. Оукс, з Кворуму Дванадцятьох 
Апостолів, заявляє: “Ми не звикли говорити про те, 
що жінки мають повноваження священства у своїх 
церковних покликаннях, але яке ще повноваження 
це може бути?” 5

•  Президент Джеймс Е. Фауст (1920– 2007), другий 
радник у Першому Президентстві, пояснював: 
“Кожен батько є патріархом у своїй сім’ї, і кожна 
мати є матріархом, і вони є рівноправними, викону-
ючи свої різні ролі у батьківстві” 6.

1. Тримайте в голові загальну картину
А зараз хочу дати три поради, які допоможуть нам 

жити відповідно до вчення. Перша порада— тримати в 
голові загальну картину, яку ми маємо завдяки вченню 
Ісуса Христа.

Недавно як директор благодійної служби СОД я була 
на зустрічі, коли дізналася про невідкладну потребу в 
наданні допомоги християнським біженцям, яких іслам-
ські бойовики вигнали з Мосула, Ірак, і вони масово 
переселялися до Курдистану. У дворі англіканської 
церкви у Багдаді вікарій розмістив 5 тис. чоловік, які 

зібралися величезним натовпом, зовсім не маючи їжі. 
Місіонери гуманітарної служби святих останніх днів 
просили терміново надати кошти для придбання рису, 
бобів, олії і ковдр, і ми відразу ж надали допомогу, аби 
того ж дня люди могли повечеряти.

Завдяки моїй сфері діяльності подібні випадки поста-
ють перед очима кожного дня. Оскільки мені доводить-
ся бачити загальну картину так часто, я запитую себе: як 
мені краще застосовувати свої сили? У пошуках відпо-
відей досліджуймо євангельські вчення. “Поглядання за 
межу” (Кн. Якова 4:14) або надмірне переймання одним 
питанням чи одним аспектом застосування вчення часто 
відволікає нашу зосередженість та наш час від життя за 
євангелією.

Бонні Л. Оскарсон, генеральний президент Това-
риства молодих жінок, казала про те, щоб постійно 
триматися євангелії у пошуку відповідей: “Ми можемо 
обирати, чи триматися того, що ми вже відчули, чи ні. 
Немає відповідей на все, але ми вирішуємо, чи будемо 
залишатися вірними своїм відчуттям від Святого Духа. 
Продовжуймо працювати над тим, щоб усе покращува-
лося, але у той же час тримаймося своєї віри” 7.

Наші релігійні практики у Церкві і надалі змінювати-
муться, якщо ми будемо навчатися застосовувати своє 
вчення краще і досконаліше. Сподіваюся, що наступне 
покоління ще ретельніше і краще буде застосовувати 
євангелію в житті. Але я також вірю, що великі осново-
положні камені вже закладено і їх достатньо, щоб плека-
ти нашу віру і наше свідчення.

2. Залишайтеся вірними, коли виникає спротив
Спротив— це не обов’язково погано. Я впевнена, що 

спротив зміцнює нас також. Коли я була в Хантінгтон-
ському ботанічному саду в Сан- Маріно, шт. Каліфорнія, 
США, то помітила, що величезні вентилятори на експо-
зиції створювали постійні пасати, які зміцнюють тропіч-
ні дерева, даючи їм здатність вистояти під час можливих 
ураганів. Господь посилає нам щоденні “пасати” або 
дозволяє нам відчувати їхній вплив у вигляді проблем та 
протистояння, аби зміцнити наше коріння і зробити нас 
більш гнучкими. Такі випробування насправді є даром.

Наступні два фрагменти з історії Церкви дають нам 
розуміння спротиву:
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Перший фрагмент сто-
сується прибуття Бригама 
Янга в Долину Солоного 
озера у 1847 році, як про 
це розповідав Президент 
Гордон Б. Хінклі (1910–
2008): “Плуг ніколи не тор-
кався цієї землі. [Бригам Янг] 
нічого не знав про її пло-
дючість, про зміну пір року, 
погоду, морози, суворість 
вітрів, можливі загрози від шкідливих 
комах. [Перші дослідники] Джим Бри-
джер і Майлз Гудєар не розповіли нічого 
хорошого про це місце. Сем Бреннан 
благав іти далі до Каліфорнії. Але Бригам 
Янг нікого з них не слухав. Він привів 
свій народ у це спекотне і, як на перший 
погляд здавалося, жалюгідне місце. Коли 
він прибув, то оглянув ці широкі просто-
ри, що тягнулися до Солоного озера на 
заході, і сказав: “Ось це місце” 8.

Другий фрагмент стосується спогадів 
Уілфорда Вудраффа про одне тверджен-
ня пророка Джозефа Сміта. Пророк на 
зорі Відновлення звертався до неве-
ликого зібрання провідників стосовно 
широчіні доктринальних знань, яка на 
них чекає: “Брати, мене надихнули і 
багато чому навчили ваші сьогоднішні 
свідчення, але хочу сказати вам перед 
Господом, що ви знаєте про долю цієї 
Церкви і царства не більше, ніж немов-
ля, яке сидить на колінах у матері. Ви не 
розумієте її” 9.

Я ділюся цими двома історіями, тому 
що вони описують мої почуття. Бути в 
правильному місці чи мати правильне 
вчення не означає, що більше не буде 
білих солончакових прогалин і хмар 
чорних цвіркунів чи нищівних морозів, 
чи тих, хто завжди проти, але це пра-
вильне місце і правильне вчення. І ми 

повинні рухатися вперед. Ми розуміємо 
стільки ж, скільки немовля на колінах 
матері, про те, що робить Господь з 
чоловіками і жінками та священством. 
Але Господь згоден навчати нас у міру 
нашої спроможності, зростання і бажан-
ня запитувати. І коли ми поглиблюємо 
своє розуміння, то можемо робити те, 
що казала сестра Оскарсон: “У той же 
час триматися своєї віри”.

3. Прагніть Святого Духа
Ставити запитання і знаходити 

відповіді— це основа здобуття свідчен-
ня про Боже вчення. Святий Дух буде 
свідчити про істину за допомогою мир-
них і теплих почуттів. Лінда К. Бертон, 
генеральний президент Товариства 
допомоги, сказала про цей процес: 
“Звертаймося до правильних джерел у 
пошуках відповідей. Чому ми повинні 
вірити Інтернету, а не пророкам? Ми 
можемо зрозуміти, як поставити запи-
тання таким чином, щоб залучити до 
співпраці та винести на обговорення 
чесні занепокоєння. … Однак будьмо 
терплячими і смиренними” 10.

Старійшина Джеффрі Р. Холланд, з 
Кворуму Дванадцятьох Апостолів, нав-
чає нас різниці між впливом Сатани і 
відповідями від Бога: “Хто є той, який 

Святий Дух 
зникає, як тільки 
або чоловік, або 

жінка починають 
застосовувати 

владу неправед-
но і перестають 
вести з лагідні-
стю, любов’ю 

і чистотою.
Див. УЗ 121:37
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підступно нашіптує нам на вухо 
[брехню]? … І ви, і я знаємо, хто 
робить це—той, хто є батьком 
усієї брехні. Це—Люцифер, наш 
загальний ворог” 11.

Пророк Джозеф Сміт, який мав 
більший досвід отримання одкро-
вення, ніж будь- хто у цьому роз-
поділі, намагався навчати нас, що 
запитання треба ставити, беручи 
на себе зобов’язання виявляти 

єдність і повагу. Це запрошує Святого Духа. У 1839 
році Джозеф написав у своєму листі з в’язниці Ліберті, 
що “права священства нерозривно пов’язані з силами 
небес” і що сила у священстві має підтримуватися через 
“переконання, довготерпіння, м’якість, і лагідність, і 
любов нелицемірну” (УЗ 121:36, 41). Пророк навчав 
подібних принципів у Товаристві допомоги: “Лагідність, 
любов, чистота—ось що повинно звеличувати [нас]” 12.

Джозеф Сміт промовляв з лагідністю й ніжністю, що 
допомагало йому відчувати Святого Духа і виявляти 
праведний вплив. Він казав це як чоловікам, так і жін-
кам, тому що це впливає на обидві половини рівняння 
у шлюбі та в Церкві. Уся влада й божественне схвален-
ня спростовуються (бо Святий Дух зникає), як тільки 
або чоловік, або жінка починають застосовувати владу 
неправедно (див. УЗ 121:37) і перестають вести з лагід-
ністю, любов’ю і чистотою.

Все, чого прагнуть жінки, міститься 
в нашому вченні

Багато жінок у світі прагнуть того, щоб їх цінували, 
вони хочуть знайти застосування своїй енергії, знайти 
чоловіків, які бажають будувати сім’ю і бути вірними.

Якось я познайомилася з британською танцівницею, 
коли їхала потягом у Фінляндії. Ми обидві зраділи, що 
можемо поговорити англійською, і під час розмови ми 
ставили одна одній запитання: Що ви робите у Фін-
ляндії? У що ви вірите? Дізнавшись про мою віру, вона 
запитала: “Ви не курите і не п’єте? Ви не схвалюєте 
статеві стосунки до шлюбу?” І упродовж усієї розмови 
вона поверталася до цієї теми, бо була заінтригована. 
“Я от думаю, що якби ви зустрічалися з чоловіком, який 

думає так само, це спрацювало б”,— сказала вона. А 
потім пізніше: “А чи є багато чоловіків, які так дума-
ють?” Спочатку вона презирливо до цього ставилася, 
а під кінець задумалася. Вона прагнула того, про що 
почула в нашому вченні.

Спогади про нашу зустріч у потязі ніколи мене не 
залишали і часто нагадували мені про добре відоме 
висловлювання Президента Спенсера В. Кімбола (1895–
1985): “Більша частина великого зростання Церкви в 
останні дні відбуватиметься завдяки багатьом хорошим 
жінкам світу, … які у великій кількості приходитимуть 
до Церкви. Це відбуватиметься тому, що жінки Церкви 
випромінюватимуть праведність і чіткість у своєму жит-
ті, і тому, що жінки Церкви явно відрізнятимуться—по- 
хорошому—від жінок світу” 13.

Учення про сутність і ролі жінок містить у собі 
найбільші бажання мого серця. Застосування членами 
Церкви Божого вчення у земному житті не є доскона-
лим, але воно є чуйним, живим, повним надії і добрих 
намірів. Ми віримо, що Бог “відкриє ще багато велико-
го і важливого стосовно Царства Божого” (Уложення 
віри 1:9). Ми можемо прийняти рішення жити відповід-
но до того вчення.

Тож ми запитуємо знову: Чи ця церква для жінок? Моя 
відповідь основується лише на моєму власному досвіді, 
який я здобула, подорожуючи світом. Так. ◼
З виступу, виголошеного на конференції FairMormon у Прово, шт. 
Юта, США, 8 серпня 2014 року
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29 липня 1977 року ми з сестрою Кук щойно завершили візит до Болівій-
ської місії Санта- Крус, де я, як сімдесятник, виконував доручені мені 

завдання, і мали приблизно 5 годин чекати пересадки на наступний рейс в 
аеропорту Кочабамба, Болівія. Ми були дуже стомлені, тож обоє раділи, що 
маємо кілька годин відпочинку. Поки я дрімав, у мене виникло сильне відчуття, 
що слід прокинутися і записати кілька ідей, які у мене з’явилися.

Я майже три години робив записи, вирішуючи певні організаційні пробле-
ми, які намагався вирішити в одній з місій своєї території ось уже кілька років 
поспіль. Я відчував сильний вилив Духа і з ентузіазмом записував кожну натх-
ненну думку.

Нарешті ми вирушили в Ла- Пас, Болівія. Там в аеропорту нас радо зустріли 
президент Чез Оллред з дружиною та відвезли на своєму мікроавтобусі в офіс 
місії. Ми закрили мікроавтобус, залишивши в ньому свій багаж та мій портфель, 
а сестра Оллред попросила одного зі старійшин наглядати за авто.

Коли ми увійшли в офіс, до президента підійшла одна жінка, у якої помирав 
чоловік. Президент і я разом допомогли заспокоїти її і посприяли тому, щоб 
задовольнити її потреби. Тим часом сестри Кук і Оллред поїхали в дім місії.

Старійшина 
Джин Р. Кук
Служив генераль-
ним авторитетом- 
сімдесятником з 
1975 по 2007 р.

Бог дійсно чує наші молитви й відповідає на них,  
якщо ми виявляємо віру в Нього і Його Сина.
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Коли ми з президентом повернулися до мікроав-
тобуса, усі наші речі з нього зникли. Я подумав, що 
сестра Кук забрала їх у дім місії. Але поки ми туди 
їхали, я помітив, що маленька права передня кватир-
ка була розбита і почав побоюватися, що, ймовірно, 
наші речі вкрали.

Коли ми приїхали в дім місії, то зрозуміли, що всі 
наші речі дійсно вкрали. Втрата одягу спричинила 
невідкладну, але лише тимчасову проблему. Найбіль-
ше засмучувало те, що у вкраденому портфелі були 
мої Писання і натхненні ідеї, які я щойно отримав у 
Кочабамбі. Мене охопило збентеження, гнів і почуття 
безпорадності.

Помолившись разом про те, щоб втрачене було 
повернуто, ми спробували пообідати, але у нас 
не було апетиту. Ці Писання зі священною для 
мене присвятою від мами і тата подарували мені 
батьки. Це сталося незадовго до батькової смерті. 
Упродовж тисяч годин я робив підкреслення, позна-
чав перехресні посилання; я дуже любив це єдине 
з усього земного майна, яке вважав для себе надзви-
чайно цінним. 

Хоча нам з президентом Оллредом треба було 
багато всього обговорити, я мав сильне відчуття, що 
ми повинні зробити все, що в наших силах, аби знайти 
Писання. Тож після вечері усі присутні стали на колі-
на, щоб знову помолитися. Ми благали Господа, щоб 
Писання повернули, щоб люди, які взяли їх, змогли 
зрозуміти, наскільки неправедним був їхній вчинок і 
покаялися, і щоб повернення книг стало засобом для 
приведення когось до істинної Церкви.

Ми вирішили обшукати територію поблизу офісу 
місії і на прилеглому полі, сподіваючись, що крадій або 
крадії, можливо, взяли те, що можна продати, й викину-
ли книги англійською мовою.

Тоді ми, майже 10 людей з ліхтариками і в теплому 
одязі, сіли у мікроавтобус. Ми їздили вулицями туди і 
сюди, оглядали пустирі та розмовляли з людьми, поки 
не вичерпали всі можливості. Ніхто нічого не бачив і 
не чув. Нарешті пригнічені ми повернулися додому. 
Ми з президентом Оллредом закінчили наші справи 
пізно того вечора, а наступного дня ми з сестрою Кук 
полетіли додому в Кіто, Еквадор.

Упродовж наступних кількох тижнів місіонери в 
Болівії продовжували пошуки. У повному розпачі вони 
вирішили помістити оголошення у двох щоденних газе-
тах, пропонуючи винагороду.

У той же час я не знаходив спокою в Кіто. Я взагалі 
не вивчав Писання відтоді, як мої було вкрадено. Я 
намагався їх вивчати, але кожного разу, коли я читав 
якийсь вірш, то міг пригадати лише кілька з багатьох 
перехресних посилань, які я зробив упродовж 20 
років. Я занепав духом, опустив руки і не хотів читати. 
Я часто молився, щоб знайшлися мої Писання. Моя 
дружина і малі діти також продовжували молитися 
кожного дня упродовж трьох тижнів, кажучи: “Heбес-
ний Батьку, будь ласка, поверни татові Писання”.

Приблизно через три тижні я отримав сильне духов-
не враження: “Старійшино Кук, як довго ти збираєшся 
не читати і не вивчати Писання?” Ті слова спричинили 
докори сумління, і я вирішив, що маю бути достатньо 
смиренним і достатньо покірливим, аби знову розпоча-
ти все спочатку. Скориставшись Писаннями моєї дружи-
ни, я почав читати Буття у Старому Завіті і, з її дозволу, 
знову став робити підкреслювання та записувати пере-
хресні посилання.

18 серпня один зі штатних працівників Церкви, 
брат Іб Девіс, приїхав до Еквадору з Болівії, маючи 
пакет від президента місії в Ла- Пасі. Він поклав на 
стіл мої Писання, а також мої записи про отримані 
тоді духовні враження.

Радість, яку я відчув, важко передати словами. Мені 
й досі важко уявити, що Господь якимось дивовиж-
ним чином зміг забрати ті книги у Ла- Пасі— місті, де 
мешкає 700– 800 тис. людей, з рук крадіїв і повернув їх 
непошкодженими— жодна сторінка не була вирвана, 
порвана чи заплямована. Того дня я пообіцяв Господу, 
що буду краще розпоряджатися своїм часом і користу-
ватися Писаннями, ніж я робив до цього.

Пізніше я дізнався, що одна жінка була на базарі— 
одному із сотень у Ла- Пасі— й побачила п’яного чоло-
віка, який розмахував чорною книгою. Жінка належала 
до однієї з протестантських церков і отримала сильне 
духовне враження, що осквернюється щось священне. 
Вона підійшла до чоловіка і запитала, що у нього в 
руках. Він не знав, але показав їй книгу. Вона запитала, 

Жінка отримала сильне  
враження, що осквернюється 

щось священне.
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чи є у нього щось іще. Він дістав ще одну чорну книгу. 
Вона запитала, чи є ще щось. Він дістав папку повну 
паперів, які, за його словами, він збирався спалити. 
Тоді вона запропонувала купити у нього ті речі, на 
що він погодився за 50 песо (приблизно 2,5 американ-
ські долари).

Після того вона не була впевнена, навіщо купила ті 
книги. Вони були англійською мовою, але вона зовсім 
не знала англійської. І вони були дорогі— майже 10 від-
сотків її щомісячного доходу. Якби не те духовне вра-
ження, у неї не було б причин купувати ті книги. Вона 
відразу ж почала шукати церкву, назву якої було вказано 
на першій сторінці книг: Церкву Ісуса Христа Святих 
Останніх Днів.

Після відвідування кількох церков вона нарешті 
прийшла до офісу місії Церкви в Ла- Пасі. Вона не чула 
про винагороду і не бачила оголошення у газеті, яке 
мало вийти того дня. Вона не просила грошей, навіть 
не вимагала відшкодування 50 песо, які вона заплатила. 
Старійшини з радістю отримали книги і все- таки запла-
тили їй винагороду.

Вона сказала місіонерам, що належала до секти  
п’ятидесятників, але уважно слухала те, що вони  
розповідали їй про євангелію. Вона пригадала, що 
читала щось про Джозефа Сміта з брошури, яку  
підібрала на вулиці два чи три роки тому. Вона  
погодилася слухати місіонерські уроки, і після  
другого уроку взяла зобов’язання охриститися.  
Через два тижні, в неділю, 11 вересня 1977 року,  
у післяобідній час, в одній із філій у Ла- Пасі, Болі-
вія, охристилися Марія Клоефе Карденас Террасас  
і її син Марко Фернандо Міранда Карденас, якому  
було 12 років.

Господь перетворив моє всепоглинаюче відчуття 
безпорадності, коли Писання були втрачені, на вели-
чезне почуття радості, коли я побачив Його руку  
в цій справі. Господь сказав: “Через це говорю вам: 
“Усе, чого ви в молитві попросите, вірте, що одержите, 
і сповниться вам” (Maрк 11:24).

Бог дійсно чує наші молитви і відповідає на них, 
якщо ми виявляємо віру в Нього і Його Сина, Господа 
Ісуса Христа. ◼



ІЛ
Ю

СТ
РА

ЦІ
Я 

АЛ
ЛЕ

НА
 Г

АР
НС

А
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Самозабезпечення має багато різновидів. З Господньою допомогою ми розвиваємо тіло, 
розум і дух— а також допомагаємо іншим робити це. Наступні шість історій показують, 
які благословення отримують члени Церкви, коли стають більш самостійними.

Коли мені було 9 місяців, мої 
батьки— молоде подружжя з 

трьома дітьми і в очікуванні на ще 
одну дитину— потрапили в зем-
летрус силою 7,5 балів, що стався 
в Аргентині. Коли наш будинок 
почав падати, батько та мама 
схопили нас і побігли. Пересвідчив-
шись, що з нами все добре, вони 
озирнулися навколо, дивлячись на 
спустошення. Батько швидко оці-
нив пошкодження і втрати й зрозу-
мів, що у нас не буде чистої води 
із міської системи водопостачання. 
Не було достатньо води навіть для 
того, щоб змити пил з розвалених 
будинків!

ПІДГОТОВКА ДО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ:  
ЗЕМЛЕТРУСИ І СУЛІЇ

Коли минуло потрясіння, батько 
схопив велосипед і поїхав, щоб  
дізнатися, що сталося з його маті-
р’ю, яка жила за кілька кварталів  
від нас. Коли він прибув у зруй-
нований будинок своєї матері, 
він обійшов його ззаду і знайшов 
її. У неї було лише кілька подряпин.

Моя бабуся попросила мого 
батька витягнути щось з- під уламків, 
і поки він це робив, то знайшов дві 
сулії (скляні бутлі, в яких продають 
від 20 до 60 літрів вина), наповне-
них чистою питною водою. Вони 
були непошкоджені.

За кілька місяців до землетрусу  
Президент Спенсер В. Кімбол 

(1895–1985) дав святим по всьо-
му світу настанову зробити запас 
їжі й води. Моя бабуся, щойно 
навернена до Церкви, послуха-
лася. Завдяки цим двом суліям 
ми змогли задовольняти потре-
би своєї сім’ї упродовж кількох 
днів, поки не надійшла необхідна 
допомога.

Цей приклад послуху бабусі був 
свідченням для мого батька, який 
пізніше навернувся до євангелії. З 
того часу наша сім’я запечатана у 
храмі. Я такий вдячний за віру моєї 
бабусі й послух заклику бути підго-
товленими. ◼
Рікардо Соса, Санта- Люсія, Аргентина

Моя бабуся послухалася пророка 
і наповнила дві сулії свіжою 

питною водою, завдяки чому наша сім’я 
могла задовольняти свої потреби до 
того часу, поки не надійшла необхідна 
допомога.
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Мені було за 60, і рухатися 
ставало все важче й важче. 

Я важила майже 140 кг. У мене не 
було енергії і життєвих сил, і мені 
навіть дали дозвіл на паркуваль-
ні місця для інвалідів, аби я могла 
паркуватися якомога ближче до 
магазинів. 

Я вирішила, що настав час схуд-
нути. Я читала Учення і Завіти 89 
та молилася Небесному Батькові: 
“Допоможи мені зрозуміти, що 
це насправді означає для мене”. 
З часом кожен вірш, кожне слово 
набирало нового значення. Хоча я 
й не вживала алкогольні напої, чай 
або каву і не курила, я не розуміла 
до кінця всього змісту послання. 
Я знала, що Слово мудрості було 
законом здоров’я, але я ніколи не 
ставилася до нього як до стилю 
життя.

Уперше я по- справжньому від-
чула, що можу змінити свій стиль 
життя. Я поставила реалістичну 

ФІЗИЧНЕ ЗДОРОВ’Я: СХУДНЕННЯ І СЛОВО МУДРОСТІ
ціль— схуднути на більш ніж 20 кг 
за 50 тижнів.

Я записувала калорійність та 
поживність продуктів. Я дізна-
валася про користь для здоров’я 
усього, що з’їдала. Оскільки я вжи-
вала більш здорову їжу, то відчу-
вала насичення. У мене не було 
пристрасних бажань. Здавалося, 
що моє тіло знало, що йому було 
потрібно. Мені більше не хотілося 
вживати нездорову їжу, яка мені 
раніше подобалася. Я перестала 
їсти цукор. З часом я перестала 
підраховувати калорії і їла рослин-
ну їжу, як сказано у Слові мудро-
сті: “те, що родить плоди, чи то в 
землі, чи над землею” (УЗ 89:16). Я 
не лише досягнула своєї мети, але 
схудла навіть більше. Усього за 23 
місяці я зменшила вагу більше ніж 
удвічі. Мої сукні стали на 12 розмі-
рів менші! Тепер я підтримую цю 
вагу більше трьох років.

Я почуваю себе здоровою. 

У мене не підвищується рівень 
цукру в крові, коли я голодна, і я 
не пам’ятаю, коли востаннє мала 
головний біль. Мені не потрібно 
приймати ліки. Не лише схуднення 
сприяло покращенню мого загаль-
ного стану, але і новий стиль життя.

Контроль за тим, що я їм— це 
спосіб подолання тілесної люди-
ни (див. Мосія 3:19). В той же час 
це активізує мою духовну налаш-
тованість, дозволяючи отримати 
обіцяння, що я знайду “мудрість і 
великі скарби знання, саме сховані 
скарби” (УЗ 89:19). Відмова від фаст-
фуду заради мудрості— це хороший 
обмін.

Я дуже вдячна Люблячому Небес-
ному Батькові, Який почув мою 
просту молитву і дав можливість по- 
іншому поглянути на Слово мудро-
сті. Я знаю, що Слово мудрості— це 
одкровення. Я знаю, що воно може 
змінити життя. ◼
Керол Е. Вулф, шт. Юта, США
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Коли ми з дружиною уклали 
шлюб, я був безробітним. У нас 

було дуже мало меблів, але ми мали 
багато любові й віри.

Коли я нарешті знайшов роботу, 
то був змушений працювати кож-
ної неділі в другій половині дня. 
Я пообіцяв Господу, що не буду 
працювати в Його день. Але я також 
мав відповідальність забезпечувати 
свою сім’ю. Однак навіть за цієї 
умови дане мною обіцяння не вихо-
дило в мене з голови.

Я отримав відповідь наступної 
неділі, коли ми співали “Настає свя-
та неділя” (Гімни, № 170), і я усві-
домив важливість Суботнього 
дня. Після того як я дізнався, 
що зміни у графіку роботи не 
підлягають обговорен-
ню, я звільнився. Ми 

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ: БАГАТО ВІРИ, МАЛО МЕБЛІВ
з дружиною йшли вперед, вірячи, 
що Господь попіклується про нас. 
Моя дружина працювала, забезпе-
чуючи нас, і у нас народилася наша 
перша дочка— Сарія. Тим часом 
завдяки Постійному фонду освіти я 
почав вивчати електронну механіку. 
Однак роботи все ще не було.

Моя дружина мала повернутися 
на роботу через три місяці після 
народження Сарії, але Сарія відчай-
душно її потребувала. Ми молилися, 
аби знати, що ж робити, і вирішили, 
що вона має піти з роботи. Це зда-
валося безглуздям, але ми відчували, 

що саме це маємо зробити. Ще 
чотири місяці я мав отримувати 

допомогу з безробіття, перш 
ніж знайду роботу, і в при-

значений Господом час я 
знайшов тимчасову роботу.

Коли народилася наша друга доч-
ка Аманда, я нарешті отримав місце 
помічника техніка, але нам все ще 
було важко. У нас так само майже не 
було меблів і стабільної роботи. Я 
двічі прослухав курс з професійного 
самозабезпечення, який проводив-
ся Церквою. Я робив усе можливе, 
однак тих невеликих грошей, які я 
заробляв, ледь вистачало на те, щоб 
придбати все необхідне.

Через 15 місяців після того як я 
став помічником техніка, я отримав 
свою теперішню роботу. Зараз я 
працюю техніком- електриком у 
великому торговому центрі. Я пра-
цюю з понеділка по п’ятницю, що 
є дивом у цій сфері діяльності. Усі 
мої колеги працюють у неділю й у 
свята. У нас є план здорового життя 
і меблі! Я знаю, що маю це завдяки 
Господу і Постійному фонду осві-
ти. Я знаю, що коли ми виконуємо 
свою частину, Господь завжди вико-
нає Свою, і ми зможемо залишатися 
самозабезпеченими. ◼
Ланіне Сантьяго Дуарте Насарено, 
Сальвадор, Баїя, Бразилія
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Я пообіцяв Господу, що 
не буду працювати 

в Його день. Я залишив 
роботу, вірячи, що Він 
попіклується про нас.
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Коли мій чоловік закінчував університет, оплата 
за навчання була дуже високою, тож ми шука-

ли роботу, яка допоможе нам сплатити борги. Ми 
отримали кілька пропозицій, але найбільше нам спо-
добалася посада викладача на Гавайях. Однак коли 
прийшов контракт, зарплата виявилася нижчою, ніж 
обіцяли. Нас поінформували, що запровадили нову 
політику і це питання не підлягало обговоренню. У 
нас не було сумнівів щодо цієї нової роботи, тож ми 
все- таки підписали контракт.

Нам подобалися Гавайї, чоловікові подобалася 
робота, і ми, як сім’я, були благословенні. Все, як 
здавалося, йшло добре з виплатою нашого студент-
ського боргу, поки компанія, яка видала нам кредит-
ну картку, не повідомила, що ми маємо сплачувати 
14 відсотків замість 3, які ми до того сплачували. Ми 
доводили, що завжди вчасно робили платежі і що 
вже погасили велику частину боргу. Але компанія 
була невблаганною.

Спочатку ми виявили певну кмітливість у веденні 
фінансів, перевівши свій баланс на різні кредит-
ні картки з короткотривалим нульовим відсотком. 
Потім ми почали урізати витрати. Ми різко зменши-
ли бюджет на їжу, одяг і підгузки в нашій сім’ї, яка 
складалася з сімох чоловік. Ми жили з нашого запасу 
продуктів. Кожного ранку ми їли вівсянку; вдень ми 
їли спечений вдома хліб, а кожного вечора ми їли 
рис і боби. У нас не було таких делікатесів, як масло, 
молоко або сік. Після сплати десятини і основних 
витрат увесь наш доход витрачався на сплату за 
кредитними картками.

Через шість місяців ми сплатили 90 відсотків свого 
боргу! Господь помножив наш доход дивовижним 
чином. Ми змогли швидко сплатити решту боргу і 
були за це дуже вдячні. Моя дочка й досі скаржиться 
на той час, коли їй кожного ранку доводилося їсти 
вівсянку, але я знаю, що завдяки сплаті десятини і 
послуху пророкові ми мали фінансові та інші матері-
альні благословення. ◼
Ім’я не вказується, Гавайї, США

ФІНАНСИ: ВІВСЯНКА, ХЛІБ, РИС І БОБИ
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Все, як здавалося, 
йшло добре з 

виплатою нашого 
студентського боргу, 
поки компанія, 
яка видала нам 
кредитну картку, 
не повідомила, що 
процентна ставка 
підвищилася.
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Коли я вийшла заміж, то почала 
старанно робити запас продук-

тів. Ми з чоловіком хотіли накопи-
чити великий запас, але не могли 
дозволити собі купити все відра-
зу, тож ми вирішили, що будемо 
купувати трохи більше продуктів 
кожного тижня. Ми шукали осо-
бливі пропозиції на ті продукти, 
які купували регулярно, особливо 
консервовану їжу.

Мені подобалося дивитися в 
шафу і бачити там невеликі стоси 
консервованих і сухих продуктів, 
які поступово збільшувалися. Одно-
го разу ми зробили помилку, купив-
ши консервований сир, який був 
дуже несмачним, але мій чоловік 

ЗАПАС ПРОДУКТІВ: КОНСЕРВОВАНИЙ СИР І ПРОЦЕНТНІ 
СТАВКИ ЗА ЗАСТАВНОЮ

брав себе в руки і з’їдав одну бан-
ку кожного тижня, поки сир не 
закінчився. Коли ми вже накопи-
чили достатній запас продуктів, 
то почали використовувати його 
для приготування їжі, маючи намір 
поновлювати кожний використа-
ний продукти двома новими.

Невдовзі наш буфет був майже 
заповнений, тож ми купили їжу 
про запас для наших собак і котів. 
Ми також почали робити запас 
трав і приправ, зерна у вакуумній 
упаковці, води і напоїв та усього, 
що ми кожного дня використовує-
мо, але що не є їжею, наприклад: 
мило, дезодорант і миючі засоби.

Потім ми купили будинок і саме 

перед тим, як нам треба було 
поставити підписи, процентні 
ставки за заставною різко підня-
лися. Ми мали жити на нашому 
продуктовому запасі майже рік, 
аби  не втратити дім.

Зараз запас продуктів— це скла-
дова загальних витрат з ведення 
домогосподарства. Ми використо-
вуємо його і відчуваємо благосло-
вення кожного дня. Я така вдячна, 
що ми дослухалися до натхненної 
поради від Господніх пророків, 
тому що це означає, що зараз я 
можу дивитися з вдячністю на мій 
теплий і затишний будинок. ◼

Івонн Естон, Нормандські острови, 
Сполучене Королівство

Ми з 
чоловіком 

хотіли накопичити 
великий запас 
продуктів, тож 
ми вирішили, що 
будемо купувати 
трохи більше 
продуктів кожного 
тижня.
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Відповіді  
1 = ніколи, 2 = іноді, 3 = часто, 4 = майже завжди, 5 = завжди
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НА ШЛЯХУ ДО КРАЩОГО САМОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Чи стаєте ви більш самозабезпеченими з кожним днем?

Оцініть себе за поданими 
визначеннями, щоб зрозумі-

ти, де ви знаходитеся на шляху 
до самозабезпеченості.

Це оцінювання не є всеохо-
плюючим переліком чи наста-
новами. Коли разом із сім’єю 
ви з молитвою будете вивчати 
цю тему і разом радитися, Дух 
може підказати вам, що треба 
покращити.

Після завершення самооцінки 
розгляньте можливість встанов-
лення кількох цілей щодо тих 
тем, де у вас нижчі оцінки.
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Підготовленість
		 1. Я відкладаю гроші, які зможу 

використовувати у непередба-
ченій ситуації.

		 2. У моєму домі є все на випадок 
непередбаченої ситуації 
(наприклад: ковдри, свічки, 
ліхтарики).

		 3. Я тримаю важливі документи в 
надійному місці, і я та моя сім’я 
знаємо, де вони знаходяться.

		 4. Я регулярно купую і зберігаю 
додаткові продукти й воду.

		 5. Я користуюся наявним запасом 
продуктів і постійно понов-
люю його, щоб не вийшов 
термін придатності.

Працевлаштування
		 1. Я докладаю зусиль, аби покра-

щити свої професійні навички 
та продуктивність праці за 
допомогою семінарів і орга-
нізованих моєю роботою 
тренінгів.

		 2. Я можу добре співпрацювати 
з іншими, і вони мені 
довіряють.

		 3. Перш ніж шукати роботу, я 
проконсультуюся з іншими 
щодо якості мого резюме та 
вміння проходити співбесіду.

		 4. Я молюся і позитивно налаш-
тований/на, коли шукаю 
роботу.

		 5. Я шукаю нагоди встановити 
нові контакти, які допоможуть 
знайти роботу.

Фінанси
		 1. Я шукаю способи заощаджува-

ти гроші шляхом зменшення 
непотрібних витрат.

		 2. Я регулярно відкладаю гроші 
як заощадження або на інве-
стиційний рахунок.

		 3. Я уникаю непотрібних боргів.
		 4. Я сплачую чесну десятину 

і роблю щедрі пожертвування 
від посту.

		 5. Я дбаю про своє майно, 
аби воно служило довше.

Фізичне здоров’я
		 1. Я докладаю зусилля, аби регу-

лярно робити фізичні вправи.
		 2. Я вживаю здорову їжу і кожно-

го дня випиваю достатньо 
води.

		 3. Я живу за Словом мудрості 
й заохочую інших робити 
те ж саме.

		 4. Я намагаюся не стати залеж-
ним/ою від шкідливих 
речовин.

		 5. Я достатньо сплю і намагаюся 
не спати надто довго.

Освіта
		 1. Я шукаю можливості отриман-

ня освіти в навчальних устано-
вах і самостійно.

		 2. У пошуках кращої освіти я 
досліджую можливість отри-
мання стипендії чи позики 
від Постійного фонду освіти.

		 3. Я радо сприймаю погляди 
і думки, які відрізняються 
від моїх.

		 4. Я прагну проводу Духа, Який 
допоможе мені відчути істину 
й запам’ятати те, що я вивчаю.

		 5. Щоденне вивчення євангелії є 
складовою моєї освіти.
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Один з найбільш хвилюючих 
епізодів описується в Єван-
гелії від Івана. Він стосу-

ється подій, що сталися після того, 
як Спаситель відстраждав неосяжні 
для розуміння страждання за наші 
гріхи і земні слабкості у Гефсиман-
ському саду (див. УЗ 19:15– 18).

Це сталося також після зради, 
арешту та після ночі знущань і 
фізичної наруги, яких Йому завдали 
юдейські ватажки. Це сталося після 
того, як Його жорстоко бичували 
римські солдати, діючи за наказом 
Понтія Пилата. Це сталося після 
того, як Йому з силою одягли на 
голову терновий вінець.

Пилат дійшов висновку, що Ісус 
не вдіяв нічого, що заслуговувало б 
на розп’яття. Він наказав, щоб Ісуса 
бичували, тобто завдали фізичного 
покарання, яке є важким, але, як 
правило, не смертельним. Можливо, 
Пилат сподівався, що завдавши таких 
тортур і приниження Спасителю, він 
переконає юдейських ватажків, що 

Ісус засвоїв Свій надзвичайно боліс-
ний урок, який стане застереженням 
для інших. Можливо, він сподівався 
пробудити в них відчуття милості. 
Тож після бичування Пилат наказав, 
аби Ісуса вивели до натовпу.

“Оце Чоловік!”
“І вийшов назовні Ісус, у терновім 

вінку та в багрянім плащі. А Пилат 
до них каже: “Оце Чоловік!”

Як зобачили ж Його первосвя-
щеники й служба, то закричали, 
говорячи: “Розіпни, розіпни!” Пилат 
каже до них: “То візьміть Його ви 
й розіпніть, бо провини я в Нім не 
знаходжу!” (Іван 19:5–6).

Я зупинюся на словах Пилата, які 
є такими ж важливими, як і вся ця 
історія: “Оце Чоловік!”

Вигук Пилата є глибоко іроніч-
ним. Зовнішній вигляд Ісуса на той 
момент був спотворений, але ніколи 
не було до того й не буде з того 
часу чоловіка або жінки, які б біль-
ше заслуговували на те, щоб про 
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У цій статті та 
наступній старійшина 

Клейтон і його 
дружина Кеті свідчать 
про Спасителя і Його 
здатність допомагати 
Божим дітям сягати 

їхнього вічного 
потенціалу.

Вкорінені у ХристіСтарійшина  
Л. Уітні Клейтон
З президентства 
сімдесятників
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них сказали: “Оце людина”. Його 
життя було досконалим. Він був 
незрівнянним. Ніхто ніколи не жив 
так, як Він. І ніхто не буде так жити. 
Він мав усі чесноти в їх довершено-
му вигляді.

Спаситель умів повністю контро-
лювати Себе. Його емоції та почуття 
були досконалими, так само, як і 
думки. Його розуміння було безмеж-
ним. Лише Він був дійсно гідний 
того, щоб сказати: “Оце Чоловік”— в 
усіх розуміннях цього слова— і також 
гідний того, щоб Його вивчали, оці-
нили і Йому поклонялися. Зазираючи 
в Його розум, серце і почуття ми не 
будемо чи не можемо бути розча-
ровані. Його зовнішній вигляд тоді 
цього не відображав, але Ісус був 
втіленням повноцінного життя.

Тож, що найважливіше, не Його 
зовнішність у ту мить страждань 
ми повинні пам’ятати (див. Iсая 
53:2). Те, ким Він був всередині, 
впливало на Його фізичне тіло, і 
саме це є абсолютно визначаль-
ним для всіх нас. Те, Ким Він був, 
уможливило те, що Він звершив. 
Велич того, ким Він був, привертає 
нашу увагу.

Те, що ми повинні бачити, коли 
дивимося на “Чоловіка”,— це Його 
остаточна перемога над силами 
зла, хоча тоді це зовсім не було 
схожим на перемогу. То був Його 
досконалий спокій посеред найлю-
тішої бурі, яку тільки може знести 
людина. Усі диявольські методи, 
вигадані за всі часи ворогом, були 
застосовані або невдовзі мали бути 

застосовані проти Нього. Він подо-
лав їх і переміг. Він стояв перед 
Пилатом абсолютно спокійний і 
зібраний.

Його влада над фізичними сти-
хіями світу і станами людини була 
безсумнівно продемонстрована. 
Він наказував злим духам. Він 
зцілював хворих і давав зір слі-
пим, а слух— глухим. Він повертав 
мертвим життя, серед них і дітей 
Він повернув батькам. Він розу-
мів думки і почуття кожного. Він 
прощав гріхи і очищував прокаже-
них. Він поніс тягар гріхів, болю, 
хвороб і помилок усіх людей у ніч 
напередодні зустрічі з Пилатом. За 
іронією, Він навіть відстраждав за 
гріхи тих, хто в той момент завда-
вав йому болю.
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Дійсно, “Оце— Чоловік”. Він— 
Син живого Бога. Він— взірець 
життя, Той, Кого послано вказати 
дорогу і бути Дорогою. Він— 
“дорога, і правда, і життя” (Іван 
14:6) для всіх нас. Тими двома сло-
вами: “Оце Чоловік”, Пилат, несві-
домо і без наміру висловив просту 
формулу досягнення найвищих 
цілей у житті.

Коли Пилат закликав юдеїв диви-
тися на Спасителя, він вказав їм і 
нам на Того, Єдиного, Хто може 
зробити наше життя повноцінним 
і дати нам спасіння 1. Такою є запо-
відь: “Гляди, щоб ти сподівався на 
Бога і жив” (Aлма 37:47).

Що ми маємо пам’ятати, коли 
дивимося на Нього, так це те, що 
завдяки Йому, і всьому, що Він 
зробив, і Ким був, і є, ми також 
можемо перемогти. Ми також 
можемо все здолати. Ми можемо 
жити повноцінно посеред випробу-
вань. Якщо ми обираємо дивитися 
на Нього та приймати і застосову-
вати Його спасительну євангелію, 
Він нас спасе. Він врятує нас від 
наслідків нашої занепалої природи, 
недоліків, і Він спасе нас від гріха, 
від духовної убогості й від оста-
точного, вічного провалу. Він очи-
стить, облагородить, покращить 
і згодом навіть удосконалить нас. 
Він дасть нам радість і мир. Він є 
ключем до повноцінного життя.

Притча про жолуді
Зі своєю дружиною Кеті ми 

живемо на схилі пагорба. Там росте 

дерево під назвою кущистий дуб. 
На відміну від великих потужних 
дубових дерев кущистий дуб ніколи 
не виростає великим, але він витри-
валий і красивий.

Кілька років тому ми поставили 
великий горщик з квітами на доріж-
ці, що веде до входу в наш дім. Ми 
посадили в горщику різнобарвні кві-
ти й поставили його під кущистим 
дубом. Коли настала зміна пір року 
й прийшла осінь, з кущистого дуба 
почали падати його плоди, тобто 
жолуді, і кілька впало у горщик з 
квітами.

Одного весняного дня я помі-
тив, що кілька жолудів проросло. 
Ми хотіли бачити в горщику лише 
квіти, тож я почав витягувати жолу-
ді з горщика. На мій подив коріння 
було в три або в чотири рази дов-
ше, ніж видима частина паростка 
над поверхнею землі.

У Юті, США, влітку спекотно, 
дощів небагато, а взимку холодно, 
віють вітри і випадає сніг. Але гли-
боке коріння, яке швидко пускають 
паростки кущистого дуба, швидко 
проростає крізь верхній шар ґрун-
ту. Це дозволяє верхній частині 
коріння вбирати вологу і поживні 
речовини ґрунту. Глибше коріння 
також міцно утримує дерева, щоб 
вони, ще будучи молодими, рос-
ли прямо і не згиналися від вітру. 
Завдяки глибокому корінню кущи-
стому дубу легше вижити. Коли 
паростки зрештою виростають, 
їхнє коріння продовжує живити, 
захищати і підтримувати їх.

Ми можемо засвоїти урок від 
кущистого дуба. Усі ми проходили 
через періоди, які можна порів-
няти зі спекотними літами або 
холодними зимами. У нас бувають 
легкі часи і важкі часи, удачі та 
провали, періоди здоров’я і неду-
ги, періоди щастя і миті смутку. 
Життя не є статичним. Життя не 
є гладким.

Те ж саме можна сказати про 
інші аспекти життя. Усі ми живе-
мо в культурі й традиціях наших 
громад і країн. Частково вони 
впливають на нас позитивно, а 
частково— негативно. Деякі підно-
сять, а інші— послаблюють і погір-
шують нас. Наші домівки можуть 
благословлятися світлом євангелії 
або руйнуватися через недотри-
мання Божих заповідей. Приклад 
друзів може бути надзвичайним 
або жахливим. Ніхто з нас не знає, 
куди закине життя. Ми не можемо 
з точністю передбачити майбутнє 
здоров’я чи багатство. Ми не може-
мо передбачити вплив війни або 
погоди. Різні обставини, які ми не 
можемо контролювати, є причи-
ною наших випробувань.

Але на відміну від дерев ми 
можемо свідомо розвивати струк-
туру духовного коріння за своїм 
вибором. Ми вирішуємо, куди 
пускати коріння і як глибоко 
занурювати його у ґрунт. Щоден-
ні рішення вносять малесенькі, 
майже непомітні зміни в коріння 
нашої віри, а їхні наслідки стають 
основоположними.
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Укорінені в Спасителі
Оскільки ми не знаємо, коли або 

як настануть наші випробування, 
чи як довго наша особиста зима 
або літо триватимуть, нам слід 
заглибити своє коріння якомога 
глибше в єдине істинне джерело 
живлення наших душ— у Господа 
Ісуса Христа. Він хоче, щоб наше 
життя було повноцінним. Він 
запрошує нас прийти до Нього. Він 
сказав: “Учись від Мене і слухай 
Мої слова; ходи в лагідності Мого 
Духа, і ти матимеш мир у Мені” 
(УЗ 19:23).

Ми збільшуємо силу нашої душі, 
щоб вистояти в життєвих бурях, 
навчаючись від Нього. Ми вчимося 
через навчання і через молитву. Ми 
вчимося, спостерігаючи за правед-
ними взірцями. Ми вчимося, коли 
служимо іншим, аби служити Йому 
(див. Матвій 25:40). Ми вчимося, 
коли прагнемо наслідувати Його 
усіма можливими способами.

Слухати— означає дослухатися і 
вислуховувати, а не просто чути. Ми 
слухаємо Його під час особистого 
вивчення Писань. Ми слухаємо під 
час причасних зборів і у храмі. Ми 
чуємо Його в “тих[ому] лагідн[ому] 
голос[і]” (1 Царів 19:12). Ми слухає-
мо Його, коли чуємо голос сучасних 
пророків і апостолів.

Уважно слухаючи, ми отримуємо 
нагадування, що “не хлібом самим 
буде жити людина, але кожним 
словом, що походить із уст Божих” 
(Maтвій 4:4). Ми зміцнюємо своє 
коріння поступовим зростанням, 

яке відбувається крок за кроком. 
Коли ми слухаємо, то йдемо шля-
хом, яким ішов Він. Він— той шлях, 
що веде до повноцінного життя, 
і Він є світлом, що його освітлює 
(див. Іван 8:12).

Виконуйте заповіді
Немає секрету чи несподіванки 

в тому, що ми можемо чи повинні 
робити, аби розвивати своє коріння: 
ми дотримуємося Божих заповідей. 
Наша здатність виконувати Його 
волю зростає, коли ми виконуємо 
Його волю. Це стає легше, тому що 
наше переконання і віра зміцню-
ються. Коли ми з вірою продовжує-
мо застосовувати основи євангелії у 
своєму житті, Господь благословляє 
нас більшою внутрішньою силою.

Гідне, вдумливе поклоніння 
істотно сприяє поглибленню нашо-
го духовного коріння. Коли ми 
благоговійно приходимо на причас-
ні збори і приймаємо причастя зі 
справжнім наміром, то перетворю-
ємо день Суботній на щось більше, 
ніж просто ще на одну неділю. Ми 
не можемо по- справжньому гли-
боко занурити коріння, якщо не 
будемо “завжди пам’ятати Його” 
(УЗ 20:77, 79). Коли ми готуємося 
до зборів, Суботній день приносить 
нам багатший досвід. Розміркову-
ючи про свою потребу прощати і 
благословення завжди мати Його 
Дух з нами, ми починаємо дивитися 
на каплицю, як на святилище, а на 
причастя— як на час освячення.

Тому є дещо, що нам слід завжди 

брати з собою, коли йдемо до цер-
кви. Найголовніше— це скрушене 
серце і упокорений дух. Ми повинні 
йти з бажанням шукати і відчувати 
благословення Спасителевої Споку-
ти. Подібним же чином ми повинні 
завжди дещо залишати вдома. Думки 
про спорт, роботу, розваги і покупки 
слід замикати в шафі в середині свого 
будинку й відкривати в будь- який 
день, крім Суботнього. Щире покло-
ніння сприяє справжньому навернен-
ню. Воно допомагає нам занурити 
своє коріння віри глибоко вниз, де ми 
знаходимо духовні запаси, які стануть 
в нас “джерелом тієї води, що тече в 
життя вічне” (Іван 4:14).

Павло писав:
“Як ви прийняли були Христа  

Ісуса Господа, так і в Ньому ходіть,
бувши вкорінені й збудовані на 

Ньому, та зміцнені в вірі, як вас нав-
чено” (Колосянам 2:6–7).

Якщо ми не маємо в своєму 
житті бур і посух, наше коріння 
ніколи не матиме нагоди зміцнити-
ся. Іронія в тому, що безпригодна 
подорож— це вже випробування, і 
нелегке. Відсутність проблем може 
розслабити нас, якщо ми не обе-
режні. Ми можемо перестати “сте-
жити за собою, і [своїми] думками, 
і [своїми] словами, і [своїми] ділами, 
і не буде[мо] виконувати заповідей 
Бога, і не продовжувати[мемо] віру-
вати” (Moсія 4:30), без випробуван-
ня, яке згинає наші коліна і працює 
над нашим серцем.

Життя буде засмучувати всіх 
нас,  навіть коли ми стараємося 
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з усіх сил. Якщо лише ми не роби-
мо жахливий вибір, який завжди 
закінчується трагедією, ми, як 
правило, не обираємо, коли і як 
життєві проблеми постукають до 
нас у двері. Але безсумнівно ми 
вирішуємо кожного дня, як до них 
підготуємося. Тож ось нагадування 
від Ісуса Навина: “Виберіть собі 
сьогодні, кому будете служити” 
(Ісус Навин 24:15).

А ось ще одне нагадування:
“Увіходьте тісними ворітьми, бо 

просторі ворота й широка дорога, 
що веде до погибелі,— і нею багато 
хто ходять.

Бо тісні ті ворота, і вузька та доро-
га, що веде до життя,— і мало таких, 
що знаходять її” (Maтвій 7:13–14).

Ми не повинні дивуватися, що 

терпимо крах віри, якщо ходимо 
самим краєм прямого і вузького 
шляху. Те, що ми робимо і чого не 
робимо дійсно має значення, бо дії 
мають наслідки, так само, як і без-
діяльність. Коли ми стаємо неуваж-
ними до маленьких, повсякденних, 
повторюваних, однак дуже важли-
вих проявів віри, то послаблюємо 
своє коріння. Поступово ми повіль-
но віддаляємося від Бога.

Тож те, як ми розмовляємо одне з 
одним, книги і статті, які ми читаємо, 
телевізійні програми та кінофільми, 
які дивимося, те, що ми не читаємо і 
ніколи не будемо дивитися та жар-
ти, які ми обираємо не слухати і не 
повторювати, відображають, де ми 
знаходимося на прямому і вузькому 
шляху— посередині його чи скраю. 

Ми не можемо заявляти, що живимо 
своє коріння, якщо те, що ми роби-
мо і чого не робимо, не перетворює 
нас на кращих святих. Безпека зна-
ходиться посередині прямого і вузь-
кого шляху.

Шлях до миру
Немає кращого взірця для життя, 

ні надійнішого способу знайти мир 
і дорогу вперед, ніж наслідувати 
Господа Ісуса Христа. Лише Його 
ім’я з усіх, які було дано під небе-
сами, має силу зробити наше жит-
тя більш небесним (див. 2 Нефій 
31:21; Moйсей 6:52). Немає нікого 
іншого, на кого ми можемо дивити-
ся і хто мав би спасительну, онов-
люючу, перетворюючу силу, яку 
має Спаситель.
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Слова Юди відображають неми-
нучу порожнечу життя, яка зрештою 
охоплює тих, хто обирає когось 
або щось, крім Спасителя: “Хмари 
безводні, що носяться вітром; осін-
ні дерева безплідні, двічі померлі, 
викорінені” (Юда 1:12).

Наші душі повинні бути настіль-
ки глибоко вкорінені в Христі, щоб 
ми могли вистояти у всіх трудно-
щах, перемогти будь- які випро-
бування, відбити будь- який напад 
на нашу віру і стати, як дубові 
дерева— стійкими, непохитними і 
твердими. Така вкоріненість не під-
владна часу і переживе будь- якого 
ворога, навіть найбільш хитрому-
дрого, непомітного і підступного.

Ми дізналися від Геламана, як 

обіцяння незламної сили залежить 
від того, чи будуємо ми своє життя 
на Викупителі, Який є “фундаментом, 
що на ньому якщо люди будують, 
вони не можуть упасти” (Геламан 
5:12). Ісая усього кількома словами 
передав суть того, що означає бути 
вкоріненим у Господі Ісусі Христі й 
збагатити свої душі хоча б часточ-
кою якостей, притаманних Спаси-
телю. Він писав: “І буде Господь 
тебе завжди провадити, і душу твою 
нагодує в посуху, кості твої позміц-
няє, і ти станеш, немов той напоє-
ний сад, і мов джерело те, що води 
його не всихають!” (Iсая 58:11).

Спаситель Ісус Христос— це 
приклад кожної чесноти. Він був 
єдиною досконалою людиною, яка 

коли- небудь жила на землі. Він спо-
кутував наші гріхи. Завдяки Його 
Спокуті ми можемо стати жінками 
і чоловіками на зразок Христа. Ми 
можемо очиститися, змінитися, 
зцілитися і покращитися. Наші душі 
можуть стати витворами краси.

Тож дивімося на Ісуса пильніше. 
Наслідуймо Його з більшим сми-
ренням. Йдімо за Ним заповзятіше. 
Занурмо своє коріння глибше у ґрунт 
спасіння, поки ми не спочинемо на 
Ньому— Скелі нашого Викупителя. 
Тож з більшою радістю насолоджуй-
мося благословеннями повноцінного 
життя, яке Він пропонує. ◼

ПОСИЛАННЯ:
 1. Див. “О Боже, Вічний Батьку”, Гімни, 

№ 99.
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ВИ— ЦАРСЬКОГО РОДУ
Кеті Кіпп Клейтон

Підніміться до рівня своєї вічної сутності.

Коли наша сім’я була в Аргентині, виконуючи 
церковне доручення, у вільний час разом з 

сином я часто відвідувала цікаві місця. Серед них 
був зоопарк, не схожий на жодний зоопарк з тих, 
що ми бачили раніше.

Відвідувачам не доводилося ходити уздовж клі-
ток з сонними тваринами. Натомість їх запрошува-
ли заходити за загорожу й гладити тварин. Ідучи за 
наглядачем ми пройшли у приміщення, приготова-
не для великих левів, і гладили їх, а вони, здавалося, 
не зважали на нас.

Я запитала у наглядачів, як вони умовили цих 
величезних звірів не їсти нас. Вони звернули мою 
увагу на кількох маленьких собачок, які також 
жили в загорожах. Коли леви були маленькі, ті 
галасливі пси безжально ганяли левів і кусали їх 
за ноги. Левенята звикли тулитися у куточку,  
боячись тих собак.

Коли леви виросли, вони продовжували ховатися 
від страху. Одним рухом своєї лапи вони могли  
легко відфутболити тих собак, але леви не знали, 
ким вони насправді є. Вони не усвідомлювали  
своєї царської сутності й потенціалу.

Ми всі стикаємося з 
набридливими маленьки-
ми песиками, які крадуть 
нашу впевненість і, фігу-
рально кажучи, змушують, 
зіщулившись, сидіти в кутку. 
Назву три з них.

Брак упевненості
Багато хто з нас, розповідаючи про 

себе, більше зосереджується на невда-
чах, ніж на досягненнях. Якщо ми пра-
вильно відповідаємо на 80 запитань із 
100, ми з сумом кажемо, що не відпові-
ли на 20, замість того, щоб з гордістю 
зазначити, що у нас 80 правиль-
них відповідей. Брак упевненості 

в своєму потенціалі та в собі може заважати нам 
бачити свою істинну гідність і здібності.

Неповне знання
Нефій бачив у видінні матір Спасителя, але коли 

його запитали чи він зрозумів поблажливість Бога, він 
відповів, що не знає значення всього. Однак спочат-
ку він сказав те, що дійсно знає: “[Бог] любить Своїх 
дітей” (див. 1 Нефій 11:12–17). Це найважливіше з 
усього, що ми можемо знати. Це допомагає нам не 
дозволяти маленьким надокучливим песикам непов-
ного знання ставити під сумнів нашу впевненість про 
істинність Церкви і наших стосунків з Богом та про 
Його невичерпну любов до нас, яка сповнює силою.

Недбалість або неуважність
Поганий вибір або нехтування хорошим вибором 

затьмарює наше бачення реальності. Була велика 
символічна причина того, чому дітям Ізраїля треба 
було збирати манну щодня (див. Вихід 16:4). Щоден-
ний обов’язок збирати їжу допомагав їм пам’ятати 

Бога. У наш час читання Писань, молит-
ва, відвідування церкви і служіння 

одне одному— це наша щоденна 
манна Божих дітей, що допома-
гає нам пам’ятати Господа.

У наших венах тече Божа 
духовна ДНК. Ми— Його сини 
і дочки та Його спадкоємці. 
Відмітайте будь- які оманливі 
послання, вірування або звич-
ки, які змушують вас забива-
тися в куточки сірого життя. 
Не давайте їм кусати вас за 

п’ятки і викликати страх чи біль. 
Підніміться до рівня своєї вічної 

сутності. Ви— царського роду. ◼
З виступів у Церковній системі освіти “Like a 
Watered Garden” (Як напоєний сад) та “A Regal 
Identity” (Царственна сутність), виголошених 

у Нью- Йорку, США, 13 вересня 2015 р.
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певний час розмовам про те, що ми там відчували 
і що думали.

Завдяки регулярним походам до храму ми стали 
кращими друзями, що зміцнило мене більше, ніж я 
сподівалася, коли на шляху виникли певні труднощі. 
Дві наші старші сестри поїхали навчатися в коледж, 
і наш приход розділили, через що ми з Таннером  
стали єдиними активними молодими людьми у  
нашому приході.

Ми з Таннером годинами дзвонили і запрошували 
неактивну молодь до церкви та на спільні заходи. ІЛ
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Коли моєму брату Таннеру виповнилося 12, я запросила його разом зі мною почати ходити 
до храму. Я тоді ще не знала, як сильно ми будемо потрібні одне одному в наступні роки.

Мій брат мене 
ВРЯТУВАВ 

Бріттні Енн Харман

Мені було майже 12, коли було освячено храм 
у Твін- Фоллз, шт. Айдахо. Я так раділа, коли 
старша сестра вперше запитала мене, чи буду 

я регулярно ходити до храму з нею та її друзями.
Я була щаслива, коли через три роки моєму молод-

шому брату Таннеру виповнилося 12 років, бо нарешті 
я могла запросити його відвідувати храм зі мною.

Кожного ранку, коли ми ходили, то допомагали 
одне одному вставати й вирушати, а коли ми були 
стомлені, Таннер жартував, і це допомагало нам про-
кидатися. Після відвідування храму ми приділяли 

СІМЕЙНА ТРАДИЦІЯ: 

ходити до храму.

Коли сестри поїхали навчатися  в коледжі, моєму брату виповнилося  12 років, і ми разом ходили до храму.
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Часто здавалося, що це марні зусилля, бо ніхто не при-
ходив, незважаючи на те, зі скількома дівчатами я нама-
галася потоваришувати.

Походи у храм разом з Таннером ставали духовними 
злетами упродовж тижня. Наші батьки намагалися допо-
магати. Вони свідчили нам, коли ми відчували занепад, 
і вони розмовляли з нами про наші неприємності, коли 
ми приходили додому засмучені. Але навіть при всьому 
цьому у нас не стало раптово більше друзів у церкві, і 
моє бажання ходити туди, де я буду єдиною молодою 
жінкою, все послаблювалося і послаблювалося. Ми ста-
ли рідше ходити до храму, бо шкільне життя було дуже 
напруженим.

Я приділяла багато часу читанню Писань і благала 
Господа допомогти мені бути сильною. Я була самот-
ня і стомлена— стомлена від самотності, стомлена 
від безплідних зусиль, стомлена від духовної та емоцій-
ної боротьби.

Саме в цей час я працювала рятувальником у місь-
кому басейні. Мені подобалося там бути набагато 

більше, ніж у церкві, бо мої співробітники стали мої-
ми друзями і завжди були мені раді. Одного разу я 
вирішила, що не буду ходити на спільні заходи, бо 
на роботі було набагато цікавіше і вона підтримувала 
мене фінансово.

Я не думала, що це буде настільки серйозно, поки не 
помітила, що мої норми занижуються. Я нічого не каза-
ла, коли друзі вживали непристойні слова, а одного дня 
я була шокована, коли почула як сама випадково сказала 
погане слово, чого ніколи не робила раніше. Одного 
вечора під час вечірки з моїми друзями- рятувальниками 
я навіть дивилася непристойний фільм. Я почувалася 
жахливо і запитувала себе, що я роблю.

Тим часом батьки казали мені, наскільки більш самот-
нім став Таннер з того часу, як я перестала ходити на 

Я вирішила, що на роботі було 
цікавіше, ніж у церкві.

М
О

ЛО
ДІ

Нам було самотньо в церкві.  

Там не було молоді.

Я перестала ходити на спільні  заходи, коли зрозуміла, що на роботі  було цікавіше.

Але потім я зрозуміла,  що занижую свої норми, коли  
проводжу час з друзями з роботи.

Кожного тижня  

Таннер запрошував мене на  

спільні заходи.
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спільні заходи. Кожного тижня він запитував у мене: 
“Ти підеш на спільний захід сьогодні?” Коли він прихо-
див додому зі спільного заходу, то йшов прямо у свою 
кімнату і довго читав Писання. Він більше не був говір-
ким, і коли я запитувала у нього, чи все гаразд, він про-
сто відповідав: “Ні”, і йшов геть.

Одного вечора він повернувся додому в сльозах, 
бо йому було так самотньо.

Саме тоді я вирішила, що мені потрібно повернутися. 
Не мало значення, якою важкою самотність була для 
мене; я була потрібна Таннеру.

Таннер проходив курс з сімейної історії у церкві, 
і я вирішила, що хочу навчатися разом з ним. Ми знову 
вирішили почати регулярніше ходити до храму, і тепер 
ми могли самостійно знаходити імена.

Нам подобалося разом навчатися в неділю. Після 
церкви ми разом шукали імена. Найприємніше в тому, 
що ми приносили імена своїх родичів до храму— це 
те, що ми їх знаходили разом, і навіть більше цього: 
ми могли підтримувати одне одного в церкві і нам 

навіть подобалося бути в церкві, бо ми виконували 
Господню роботу.

Старанність Таннера у відвідуванні церкви та спіль-
них заходів була великим прикладом для мене. Я мала 
свідчення про євангелію, але він допоміг мені здобути 
свідчення про відвідування церковних зборів і заходів.

Разом ми могли втішати одне одного і покладатися на 
своє свідчення про храм, аби допомагати одне одному 
бути сильними в Церкві. Молодь так і не стала активні-
ше відвідувати церкву чи спільні заходи, але ми з Тан-
нером зміцнилися і стали спроможні краще нести свої 
тягарі, допомагаючи одне одному просуватися вперед.

Я така рада, що запросила його піти разом до храму. 
І хоча я впевнена, що це допомогло йому, я знаю, що 
це врятувало мене. ◼
Автор живе в штаті Айдахо, США.

Наше свідчення про храм допомог-
ло нам бути сильними у Церкві.

Однак одного вечора  

Таннер повернувся зі спільного заходу 

в сльозах, бо йому було  

так самотньо.

Розуміючи, що я потрібна Таннеру,  

я вирішила повернутися.

Разом з ним я навчалася  у класі з сімейної історії.

Старанність Таннера у відвідуванні  

церкви та спільних заходів була великим  

прикладом для мене.
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Ідея, батут і бажан-
ня допомагати 
іншим допомогли11- 
річній дівчинці засво-
їти великі уроки про 
самозабезпечення і 
служіння. 

Міріам Бей
Служба самозабезпечення Більшість 11- річних дітей уже мають велике навантаження: школа,  

хатня робота і спільний час з друзями. Але Александра С. зі штату 
Дуранго, Мексика, не була типовою 11- річною дівчинкою. Крім того 

що вона займалася всім тим, що роблять молоді люди в цьому віці, Алексан-
дра заробляла гроші, відкривши власну справу, і служила в громаді.

То як же така юна дівчинка започаткувала свій бізнес?

Все почалося з ідеї
Все почалося з того, що Александра почула про якісь заняття, на яких 

Церква навчає людей бути самозабезпеченими. Клас у першу чергу при-
значався для людей, старших 18 років, але Александра вирішила його  
відвідувати. Їй сподобалася ідея навчитися того, як знайти роботу або  
започаткувати власну справу.

Чи могло бути так, щоб вона, дівчинка, яка ще ходить до початкової 
школи, могла не лише визначитися зі своїм власним майбутнім, але також 
допомогти людям, які мали навіть менше, ніж вона? Зрештою багато членів 
Церкви, яких вона знала у своєму селі, майже не мали освіти і коштів.

Александра приєдналася до класу “Започаткування і розвиток мого 
бізнесу”— одного з трьох предметів, які викладалися. Заняття вів не вчитель, 
а ведучий— учасник групи, який скеровує своїх одногрупників упродовж 
курсу і заохочує їх до обговорення. Александра приходила на заняття кож-
ного тижня упродовж трьох місяців.

Коли Александра навчилася, як стати і матеріально, і духовно самозабез-
печеною, вона почала міркувати, які є потреби у її місцевості. Вона помі-
тила, що для дітей у її містечку немає достатньо розважальних заходів, тож 
вона заощадила гроші й купила невеликий батут. Александра встановила 
батут у людному місці й почала давати його в оренду, застосовуючи ідеї з 
маркетингу та фінансування, про які дізналася на заняттях.

Батут став дуже популярним у її місцевості.

СТРИБОК 
У ЇЇ МАЙБУТНЄ
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Благословення від служіння і старанної праці
Александра почала застосовувати свої знання й у інший спосіб. Оскільки 

вона виявляла велику повагу до всіх своїх одногрупників і виконувала всі 
свої зобов’язання, Александрі довірили вести навчання в новій групі. Таке 
доручення зазвичай дають людям, які досягли 18 років або старшим.

Коли Александра почала вести заняття, вона була набагато молодшою за 
шістьох членів своєї групи. Вона ретельно вивчала матеріали перед кожним 
уроком, аби знати, як краще допомагати членам своєї групи. Вона серйоз-
но поставилася до своєї нової ролі. “Вона дуже непокоїлася, коли група не 
приходила вчасно або коли відеоустаткування не працювало”,— розповідає 
її батько Давид.

Александра надзвичайно добре навчилася балансувати між домашніми 
завданнями, батутним бізнесом і проведенням занять. І вона вважає, що це 
було варте зусиль. “Бог благословив мене, коли я почала вести заняття”,— 
каже вона. Одним з благословень, на її думку, є те, що вона навчилася 
любити тих, кому служить.

Александра 

надзвичайно добре 

навчилася балансувати 

між домашніми 

завданнями, батутним 

бізнесом і проведенням 

занять.

БЛАГОСЛОВЕННЯ ПРАЦІ
“Розвиток навичок праці допо-
може вам зробити свій внесок 
у світ, в якому ви живете. Вона 
поглибить ваше відчуття власної 
гідності. Вона благословить вас 
і вашу сім’ю, як зараз, так і в 
майбутньому. …

Для того, щоб бути по- 
справжньому самостійними, ви 
повинні навчитися співпрацюва-
ти з іншими людьми і звертатися 
до Господа по допомогу і силу”.

Заради зміцнення молоді (2011), сс. 40, 41.
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Та любов викликала в ній щире бажання допомогти своїй групі досягнути 
успіху. Наприклад, під час кожного заняття учасники групи брали на себе 
тижневе зобов’язання застосовувати вивчене у своєму бізнесі, а потім навча-
ти свої сім’ї тих євангельських принципів, які вони засвоїли. Коли учасники 
групи, яку навчала Александра, не досягали своїх цілей або пропускали 
заняття, вона йшла до них додому, аби пересвідчитися, що все у них гаразд, 
і заохочувала дотримуватися своїх зобов’язань. “Мені подобалося відвідува-
ти учасників своєї групи”,— розповідає вона.

Батько Александри додає: “Я дивувався, коли бачив, що моя мала донька 
може так сильно перейматися благополуччям нужденних людей. Вона дуже 
співчутлива до тих, кого навчає”.

Зараз Александра належить до класу “Вулик” у Товаристві молодих жінок 
і планує поширити свій батутний бізнес на найближче містечко. Навчаю-
чись бути більш самозабезпеченою і допомагаючи іншим робити те ж саме, 
вона, за її словами, вже почала помічати зміни в собі та у своїх нових друзях 
у групі. “Моє свідчення про Христа зросло,— каже Александра.— Я почуваю-
ся більш впевненою в собі і хочу служити”.

Алексанра сказала, що завдяки цьому навчальному курсу вона краще 
зрозуміла, ким є насправді та як вона може служити. “Я зрозуміла, що можу 
вдосконалюватися. І мені подобається бачити, як розвиваються всі учасники 
групи. Я знаю, що тепер вони будуть досконалішими і їхній бізнес покра-
щиться. Я знаю, що Бог покликав пророка і що навчання із самозабепечення 
було дано Ним через одкровення”.

Для Александри її свідчення, самоцінність і служіння іншим безсумнівно 
стали тим, заради чого варто докладати зусилля. ◼

“Я зрозуміла, що можу 

вдосконалюватися. … Я 

знаю, що Бог покликав 

пророка і що навчання 

із самозабепечення 

було дано Ним через 

одкровення”.

Аби дізнатися більше про заняття із самозабезпе-
чення, зайдіть на сайт lds.org/go/816000.
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“У мене є подруга, яка вважає, 
що, крім мене, у неї немає друзів 
у церкві. Що я можу робити, 
щоб допомогти їй?”

За такої ситуації вона, ймовірно, відчуває себе залише-
ною, самотньою або вразливою. На щастя, завдяки 
дружбі з вами, є дещо, що ви можете зробити, аби 
підбадьорити її.

•  Допоможіть їй подружитися з іншими молодими людьми. 
Познайомте її з ними, залучайте її до ваших розмов з 
ними і запропонуйте взяти участь у заходах для молоді 
у вашому приході, аби краще з усіма познайомитися. 
Також ви можете поговорити зі своїм президентом 
Товариства молодих жінок, аби вона та інші провідники 
могли допомогти. 

•  Допоможіть їй зрозуміти свою божественну цінність. Ви 
можете вказати на кілька чудових рис, які бачите в ній.

•  Допоможіть їй пам’ятати про любов Спасителя і про 
вашу любов. Ісус сказав: “Я Пастир Добрий, і знаю 
Своїх, і Свої Мене знають” (Іван 10:14). Навіть якщо їй 
здається, що її ніхто не розуміє, Господь знатиме точно 
її почуття. Моліться за неї і, звичайно ж, виявляйте свою 
любов, залучаючи її до заходів і спілкування у церкві.

•  Запропонуйте їй звернутися до Писань і молитися про 
те, щоб зміцнити свої стосунки з Небесним Батьком та 
Ісусом Христом.

•  І понад усе, заохочуйте її завжди ходити до церкви, 
навіть якщо це для неї важко. Нагадуйте їй, як важливо 
приймати причастя і вивчати євангелію під час церков-
них зборів.

Якщо ваші ідеї не спрацьовують відразу, продовжуйте бути 
поруч з подругою і заохочуйте її робити те, що правильно.

Будьте сильнішими 
разом
Підбадьорюйте її і 
допомагайте спілку-
ватися з молоддю. Ми 
сильні кожен окремо, 

але сильніші, коли ми разом. Розка-
жіть подрузі, що вона краще зможе 
допомагати в розбудові царства 
Божого, якщо матиме більше друзів, 
які зміцнюватимуть її, будуть під-
тримкою у житті й допомагатимуть 
їй любити Ісуса Христа та Його 
євангелію!
Скарлет М., 16 років, провінція Каутін, Чилі

Запрошуйте її на заходи
Коли я приєдналася до Церкви, то 
почувалася самотньою, хоча дехто 
з молоді намагався спілкуватися зі 
мною. Я ходила на спільні заходи і 
почала більше долучатися до спіл-
кування. Я слухала інших і робила 
коментарі. Я усміхалася і виявляла 
щиру зацікавленість. Моя порада 
така: допоможіть подрузі розкри-
тися. Допоможіть їй брати участь 
у будь- яких церковних заходах, 
і вона почне отримувати радість 
у товаристві багатьох друзів.
Фейз О., 17 років, Абія, Нігерія

Залучайте її
Я б спробував допо-
могти вашій подрузі 
долучитися до спіл-
кування та заходів з 
іншою молоддю в 

церкві. Розмови з іншими хороши-
ми друзями про почуття цих друзів 
можуть допомогти. Якщо попроси-
ти їхньої допомоги в спілкуванні 
з вашою подругою, це допоможе 

Відповіді слід розглядати як допомогу і спрямування, а не як офіційне проголошення вчень Церкви.

З А П И Т А Н Н Я  І  В І Д П О В І Д І
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іншим зрозуміти потреби цієї люди-
ни і допоможе їм пам’ятати про те, 
що слід виявляти більше доброти і 
залучати її до розмов та заходів.
Тревор С., 14 років, шт. Айдахо, США

Скажіть їй, що вона для 
вас означає
Я почувалася так само, коли пере-
їхала в інший приход. Той етап був 
важкий. Важливо сказати вашим 
друзям, якою особливою вона є, 
що вона означає для вас і які у неї 
хороші риси, аби вона почувалася 
впевнено і знала, що не треба боя-
тися. Усі ми важливі. Заохочуйте її 
поговорити з кимось із провідників, 
молитися і читати Писання, аби 
знати, що вона не самотня.
Шерон Г., 14 років, Юкатан, Мексика

Організуйте вечірку
Ви чи вона можете організувати 
вечірку, запросивши декілька чоло-
вік з церкви. Коли група невелика, 
тоді легше знайомитися одне з 
одним.
Трайс Х., 13 років, шт. Айдахо, США

Скажіть їй, що 
вона ніколи не 
самотня
По- перше, ми моли-
лися б за ту молоду 
жінку й запрошували 

до кожного заходу або проекту 
служіння, аби вона могла відчути, 
що належить до певної групи. Не 
дозволимо жодному з нас відійти! 
По- друге, ми б сказали їй, що вона 
ніколи не самотня, що Небесний 
Батько завжди з нами і глибоко й 
вічно любить нас. Ми б нагадали 

СПРАВЖНІЙ 
ДРУГ
“Кожному потріб-
ні справжні друзі, 
які б любили 
нас, слухали нас, 

показували шлях і свідчили про 
істину, щоб ми зберігали присут-
ність Святого Духа. Ви повинні 
бути таким справжнім другом”.
Президент Генрі Б. Айрінг, перший радник у 
Першому Президентстві, “Справжні друзі”, 
Ліягона, лип. 2002, с. 32.

НАСТУПНЕ ЗАПИТАННЯ

їй слова нашого пророка: “Одного 
дня ви поглянете збоку на свої важкі 
часи і зрозумієте, що Він був завжди 
поруч з вами” (Tомас С. Монсон, 
“Ми ніколи не самотні”, Ліягона, 
лист. 2013, с. 124).
Єніфер С., 18 років, і Фернандо П., 18 років, 
Такуарембо, Уругвай

Будьте готові допомогти
Ви можете допомогти їй зрозуміти, 
що ми всі члени Божої сім’ї, сестри 
та брати, і що їй потрібно виявляти 
любов та спілкуватися з кожним. 
Крім того, дайте їй зрозуміти, що 
в нашій великій духовній сім’ї ми 
завжди готові допомагати й зміцню-
вати одне одного. Ми всі прагнемо 
досягнути однієї мети. В євангелії 
ми ніколи не самотні.
Сестра Анна Кайгородова, Російська 
Московська місія

Дотримуватися Господніх 
настанов
Моліться за неї і просіть Небесного 
Батька допомогти вам знати, як ви 
можете їй допомогти. Поговоріть 

“Як я може допомогти 
моїм друзям долати  
такі проблеми, як 
брудна лайка або 
надмірне захоплення 
відеоіграми?”

Надсилайте свої відповіді і, за бажанням, фотогра-
фію високої роздільної здатності до 15 вересня 
2016 року на liahona.lds.org, або електронною 
поштою на адресу liahona@ldschurch.org.

Будь ласка, додайте наступну інформацію: (1) П.І.Б., 
(2) дату народження, (3) назву приходу або філії, 
(4) колу або округу, (5) ваш письмовий дозвіл і, 
якщо вам менше 18 років, письмовий дозвіл батьків 
(можна в електронному вигляді) на публікацію вашої 
відповіді та фотографії.

Відповіді можуть бути відредаговані для більш  
стислого чи ясного подання інформації.

зі своїми провідниками і спробуй-
те залучати її до розмов з іншими 
дівчатами в церкві. Продовжуйте 
бути їй другом і робіть все можливе, 
а Господь допоможе вам знати, як їй 
допомогти.
Анастасія Б., 18 років, шт. Юта, США
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Коли я навчався у випускному класі 
середньої школи, то постав перед 
проблемою, якої не очікував. 

Невдовзі після початку навчального року 
наш учитель з риторики дав мені завдан-
ня взяти участь у дебатах. Ми навчалися, 
застосовували вивчене на практиці й закін-
чили цей курс, завдяки чому я смиренно 
засвоїв багато цінних уроків.

Минули місяці, й за чотири тижні до 
початку змагань з риторики у штаті мій 
учитель між іншим сказав мені, що також 
записав мене на конкурс імпровізованої 
промови. Він почав пояснювати, що у 
перший же день мені треба буде виголо-
сити щонайменше три різні семихвилинні 
промови перед жюрі.

І була ще одна несподіванка— теми 
виступів призначалися у вільному порядку, 
вони стосувалися сучасних проблем і на 
підготовку приділялося лише 30 хвилин. Я 
був приголомшений. Я ніколи не бачив, як 
виголошують імпровізовану промову.

Упродовж тижнів перед конкурсом я 
готувався, читав якомога більше матеріалів 
стосовно сучасних проблем, однак невпе-
вненість у собі й переживання мучили 
мене. У день проведення конкурсу я запи-
тав організаторів: “Я вже отримав тему, але 
чи можна мені увійти і послухати кілька 
хвилин того, хто вже буде виголошувати 
промову?” Вони відповіли: “У тебе є лише 
30 хвилин. Якщо ти хочеш витратити їх на 
прослуховування— це твоя справа”. Ф
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Прохання про допомогу
Того разу я пішов і вперше слухав 

[такий виступ] упродовж кількох дорого-
цінних хвилин. Я знав, що маю усамітни-
тися і помолитися Небесному Батькові. 
В університетському містечку я помітив 
безлюдний гай біля озера, де я міг побути 
на самоті, ставши на коліна.

Я благав Небесного Батька про допо-
могу. Я не молився про те, щоб перемог-
ти. То була щира молитва про допомогу 
від Святого Духа, аби я міг зробити те, 
чого я раніше ніколи не робив, і щоб я міг 
справитися з цим випробуванням. Я зрозу-
мів, що мені потрібна Божа допомога.

Коли ми визна-
ємо, що зале-
жимо від Бога, 
ми також усві-
домлюємо, що 
Він має велике 
бажання допо-
магати нам.

Старійшина 
Тімоті Дж. 
Дайчес
Сімдесятник

ЛИШЕ  

ДОПОМОГОЮ
З БОЖОЮ  
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Небесний Батько відповів на мою 
молитву. Я пригадав, що вивчав, і зміг 
поєднати факти й думки. Після того як я 
отримував кожну нову тему, я спочатку 
йшов помолитися. Потім брався до робо-
ти. Наступного дня несподівано для себе 
я вийшов у фінал.

Моя віра в Бога перетворювалася на 
свідчення, і моя віра міцнішала, оскільки я 
відчував Його поруч. Я дякував Небесному 
Батькові за отриману допомогу, бо після 
того як я робив усе можливе, Він відкривав 
у мені такі здібності, які я не зміг би розви-
нути сам (див. 2 Нефій 25:23).

У своєму професійному житті я став 
хірургом з лікування вуха, горла і носа. 
Одного разу в Рено, шт. Невада, США, 
мене викликали, щоб допомогти лікарям- 
педіатрам у відділенні інтенсивної терапії. 
Вони лікували малесенького новона-
родженого хлопчика, який народив-
ся дуже передчасно. Той малюк уже 
подолав серйозні випробування 
упродовж перших кількох місяців 
життя і набрався достатньо сил, 
щоб разом з батьками та сім’єю 
вирушити додому.

На жаль, після перебування 
вдома упродовж двох місяців, 
він знову повернувся до лікарні 
з серйозною інфекцією в лівій 
легені, і йому майже не допома-
гали великі дози медикаментів.

Фахівці з інтенсивної терапії підоз-
рювали, що те маля могло вдихнути 
сторонній предмет, який застряг у леге-
ні, але жоден рентген цього не показу-
вав. Оскільки стан його погіршувався, 
вони рекомендували, щоб я оглянув 
його легені під наркозом в операційній.

У той час у нас не було технології, 
яка б дозволяла добре роздивитися 
малесенькі дихальні шляхи немовлят. 
Поки ми працювали над тим, щоб вида-
лити інфекцію з його лівої легені, лише 
на мить я помітив, що він 
вдихнув— яскраво- жовтий 

Я не молився 
про те, щоб 
перемогти. 
Я молився 
про те, щоб 
спромогтися 
зробити те, 
чого я ніко-
ли не робив 
раніше.



уламок олівця, який застряг у такому 
місці, що його неможливо було видалити 
жодним інструментом.

Медсестра в операційному одязі зро-
зуміла серйозність ситуації і розповіла, 
як колись давно бачила довгий тонкий 
інструмент для видалення з нирок каменів, 
розташованих у звужених місцях. Вона 
швидко принесла такий інструмент— 
закручений у спіраль дріт з ковшиком, 
який, якщо його правильно використову-
вати, розкручується настільки, щоб діста-
ти маленький камінчик, не пошкодивши 
тканини, що його оточують. Але як туди 
дістатися?

“Я не можу зробити цього 
самотужки”

Я попросив анестезіолога 
якусь мить понаглядати за 
нашим маленьким пацієн-
том, а сам відійшов у куто-
чок операційної. “Небесний 
Батьку, я не можу зро-
бити цього самотужки”. 
В голові з’явилася 
думка: “Роби все, 
що можеш. 

Разом ми можемо з цим справитися”.
Я кілька разів потренувався відкривати 

і закривати дротяний ковшик у кількох 
положеннях. Дуже обережно я дістав-
ся тоненьким дротяним ковшиком крізь 
усі інструменти прямо до уламка олівця. 
Непомітно маневруючи, я охопив олівець, 
відкрив, а потім повільно закрив ковшик. 
Дихальні шляхи тепер були чисті.

Після того як уламок було видалено, 
дитина швидко одужала і набралася сил. 
Через тиждень хлопчика виписали з лікарні 
разом з маленькою баночкою, в якій знахо-
дився яскраво- жовтий сувенір.

Я знаю, що отримав божественну допо-
могу, і вона була настільки реальною, 

ніби рука провидіння скеровувала 
мою власну руку.

Я смиренно свідчу про 
пораду і провід, які нам дійс-
но посилає Небесний Батько. 
Буває так, що ви робите те, 
що необхідно, лише завдяки 
Божій допомозі. У такі часи, 
в усі часи, “пізнавай ти Його 

на всіх дорогах своїх, і Він 
випростує твої стежки” 

(Приповісті 3:6). ◼

В голові з’яви-
лася думка: 
“Роби все, що 
можеш. Разом 
ми можемо з 
цим справитися”.
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Протягом свого довгого жит-
тя я став очевидцем значної 
метаморфози морального 

стану суспільства. Якщо колись 
норми Церкви і норми суспільства 
переважно збігалися, нині між ними 
широке провалля, і воно дедалі 
збільшується.

Багато фільмів та телешоу зобра-
жують поведінку, яка повністю 
суперечить законам Бога. Не доз-
воляйте, щоб до вас доно-
силися недвозначні натяки 
та відверті непристойності, 
які так часто є там. Вірші більшості 
сучасних пісень підпадають під 
ту ж категорію. До брутальності, 
яка настільки поширена сьогодні 
навколо нас, ніколи не ставились 
толерантно у недалекому минуло-
му. Я прошу вас, не кажіть чи 
не робіть нічого, чим ви не 
могли би пишатися.

Цілковито уникайте пор-
нографії. Ніколи не дозволяйте 
собі її переглядати. Доведено, 
що вона викликає залежність, яку 

надзвичайно важко подолати. Уни-
кайте алкоголю та тютюну 
чи будь- яких наркотиків, які 
також викликають залежність, з 
якою буде важко впоратися.

Що захистить вас від гріха та зла, 
які оточують вас? Я проголошую, 
що міцне свідчення про нашого 
Спасителя і Його євангелію допо-
може вам знайти безпеку. Якщо ви 
не читали Книги Мормона, 
читайте її. Якщо ви робитимете 
це з молитвою і щирим бажанням 
пізнати правду, Святий Дух дасть 
вам знати, що вона істинна. Якщо 
вона істинна— а це так— тоді 
Джозеф Сміт був пророком, який 
бачив Бога Батька і Його Сина Ісуса 
Христа. Церква істинна. Якщо у вас 
ще немає свідчення про це, зробіть 
все необхідне, щоб його отримати. 
Для вас надзвичайно важ-
ливо мати власне свідчення, 
оскільки свідчення інших людей 
повною мірою вам його не замінять. 
Отримавши свідчення, ви маєте збе-
рігати його живим і міцним своєю 

ЯК ЗАЛИШАТИСЯ ГІДНИМИ

Президент  
Томас С. Монсон

В І Д П О В І Д І  Ц Е Р К О В Н И Х  П Р О В І Д Н И К І В

слухняністю заповідям Бога та регу-
лярними молитвами і вивченням 
Писань. Відвідуйте церкву. Відвідуй-
те семінарію.

Якщо у вашому житті є щось 
негідне, існує шлях, щоб позбути-
ся цього. Припиніть чинити 
будь- яку неправедність. 
Поговоріть зі своїм єпископом. 
Якою б не була проблема, її можна 
подолати шляхом належного пока-
яння. Ви знову можете стати чисти-
ми (див. УЗ 58:42).

Спаситель людства, говорячи 
про Себе, сказав, що Він у світі, 
але не від світу. Ми також можемо 
бути у світі, але не від світу, коли 
відкидаємо хибні концепції і вчен-
ня. Залишаймося вірними тому, 
що заповідав Бог. ◼

З виступу на квітневій генеральній  
конференції 2011 року.
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Ісмаел Есекіель Поланко АльмонтеЯ ніколи не мав сильнішого  
відчуття спокою, ніж 
коли вперше прийшов на 
семінарію.

У ПОШУКАХ БОГА
З В І Д К И  Я  З Н А Ю

на мою молитву відразу ж. Я хотів 
знати! Я зробив, на мою думку, 
достатньо.

Підростаючи, я мав нагоду шука-
ти відповіді в багатьох церквах. 
Внаслідок цього моє збентеження 
посилилося. Усі суперечили одне 
одному і просто не зважали на мої 
запитання про природу Бога.

Минали роки, я втомився шукати 
і сказав собі: “Відповіді немає”.

Я почав робити те, що роблять 
деякі молоді люди в наш час: ходив 
на вечірки і брав участь у багатьох 
мирських розвагах. Кожного тиж-
ня я все більше заглиблювався у 
темряву, бо мої рішення не були 
найкращими. Погані звички також 
віддаляли мене від сім’ї, яка мене 
завжди підтримувала.

Коли мені було лише вісім 
років, я розмірковував про 
природу Бога. Одного дня 

батько прочитав вірш з послання 
Якова, де міститься обіцяння, що 
коли нам не вистачає мудрості, ми 
можемо просити у Бога, Який “дає 
просто, та не докоряє,— і буде вона 
йому дана” (Якова 1:5). Ті слова 
сповнили моє серце і закарбували-
ся в розумі.

Перебуваючи на самоті в своїй 
кімнаті я молився Богові й просив 
Його сказати мені, чи та церква, 
до якої я ходив, була істинною. 
Я хотів отримати негайну відпо-
відь. Але цього не сталося. Бог 
не зробив того, що я хотів, і мене 
засмутило те, що Він не відповів 
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Але якось у мене знову виникло 
бажання запитати у Бога. Я молив-
ся: “Батьку, я тут чекаю. Я шукав 
і не знайшов. Писання обіцяють 
відповідь, але вона не надходить. 
Поглянь на мене. Я самотній. Я 
хочу знати, але не знаю, як Тебе 
знайти”.

Саме в той час— не до того і не 
після, але саме тоді, коли мені було 
потрібно— я відчув, що в моїх гру-
дях запалало так сильно, ніби в мені 
був вулкан. Я не міг стримати сльо-
зи. Я знав, що то була відповідь на 
моє запитання.

Після обіду, коли я був у школі 
і думав про отриману відповідь, 
мій найкращий друг запитав мене: 
“Про що ти думаєш, Ісмаеле?” Я 
не відповів йому чесно того разу, 

сказавши, що думаю про берег 
моря і що я хочу вранці піти поди-
витися на схід сонця. Я запросив 
його піти разом.

“Не можу”,— відповів він, 
усміхаючись.

“Чому?— запитав я його.— Що ти 
робиш так рано- вранці?”

“У мене семінарія”,— сказав він.
“Семінарія? А що таке 

семінарія?”— запитав я його. Він 
пояснив мені, що це заняття, які 
проводяться його церквою.

“А як давно ти ходиш до 
церкви?”— запитав я, здивований.

“Скільки себе пам’ятаю. Я—член 
Церкви Ісуса Христа Святих Остан-
ніх Днів”.

Я сказав йому, що хочу піти й 
побачити. Всередині я знав, що 

то була відповідь на мої багаторічні 
молитви.

Наступного ранку я прокинувся о 
5:30 ранку і пішов до семінарії. Най-
більшою несподіванкою було те, що 
там вивчали Біблію. Можу сказати, 
що ніколи не мав відчуття такого 
сильного спокою, ніж коли увійшов у 
приміщення філії в Матансіта, Доміні-
канська Республіка, де навчали чисто-
му вченню, що було насолодою для 
душі, яка так сильно жадала. Гімни, 
які співали, наповнили мій розум і 
серце думкою: “Це і є істина”.

“Ого,— подумав я,— я хочу від-
чувати це кожного дня”. Я запитав, 
коли можу прийти ще раз, і вчи-
телька, мама мого друга, дала мені 
розклад занять та запросила прихо-
дити також на недільні богослужін-
ня у філії.

З того часу з понеділка по п’ятни-
цю я прокидався о 5:30, щоб іти до 
семінарії, а кожної неділі— до цер-
кви. Я не міг пропускати. Я знайшов 
те, що завжди шукав.

На жаль, там не було місіонерів, 
щоб навчати і охристити мене. 
Через півтора роки завдяки бага-
тьом молитвам приїхали місіонери 
і за тиждень провели зі мною всі 
місіонерські уроки. Пам’ятаю ту 
мить, коли я занурився в блакитну 
воду біля прекрасного узбережжя 
у своєму селищі.

Зараз я насолоджуюся приві-
леєм бути не чужинцем і не при-
ходьком (див. Ефесянам 2:19), але 
братом усім тим, хто став на шлях 
Господа— прямий і вузький шлях. ◼

Автор живе в Сантьяго,  
Домініканська Республіка.
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Коли мені було 11 років, я жив 
у Ментаї, шт. Юта, США. На 

почату року вчителька Початково-
го товариства принесла маленьку 
красиву сокирку, якою можна 
рубати дрова.

“Той, хто найчастіше буде 
ходити в Початкове товари-
ство цього року, той і отримає 
сокирку”,— сказала вона. Я відразу 
ж вирішив, що ходитиму кожно-
го тижня. У кінці року я отримав 
сокирку!

Невдовзі настав мій 12 рік 
народження. Мене висвятили у 
диякони. Приблизно в цей час моя 
сім’я переїхала в Медісон,  
шт. Вісконсін, США. Я сумував за 
своїми друзями, але радів, що у 
мене з’явилися нові. Медісон був 
набагато більшим за Ментай. Моя 
нова школа була великою. Там 
не було багато членів Церкви. 
Одного дня популярні в школі діти 
запросили мене на вечірку. Але 
вечірка була в той же вечір, що і 

Бути там, 
де нам 
слід бути

церковний захід. Я знав з мого дос-
віду в Початковому товаристві, що 
добрі справи відбуваються, якщо 
я сумлінно відвідую мої церковні 
збори. Я подякував їм за запрошен-
ня і пояснив, чому не можу прийти.

Наступного дня після вечірки 
всі у школі говорили про неї. На 
вечірці пили алкогольні напої, і 
кожен, хто там був, мав великі 
неприємності! Я був вдячний, що 
був там, де мав бути.

Я вдячний, що ходив у 

Старійшина 
Ренді Д. Фанк
Сімдесятник
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Початкове товариство й на інші 
церковні збори, коли я зростав. 
Там я засвоїв важливі євангель-
ські уроки. І мені було весело на 
тих заходах. Небесний Батько 
благословляє нас, коли ми намага-
ємося бути там, де нам слід бути, 
і робити те, що нам слід робити. 
Він зміцнює нашу віру. Він захи-
щає нас від спокуси й гріха.

В Ученні і Завітах 88:63 Ісус 
сказав: “Наближайтеся до Мене, і Я 
наближатимусь до вас”. 

Коли ми відвідуємо церковні 
збори, включаючи причасні збо-
ри, ми наближаємося до Небес-
ного Батька та Ісуса Христа. Ми 
дізнаємося про важливі істини, 
які керують нашими рішеннями 
протягом тижня, навіть коли 
ми не в церкві або не оточені 
людьми, які розділяють наші 
вірування. Якщо ви живете пра-
ведно, Святий Дух допоможе 
вам дізнатися, де вам потрібно 
бути і що робити. ◼

4

НАБЛИЖАЙТЕСЯ ДО ІСУСА
У церкві ми дізнаємося, як робити правильні вибори й стати кращими послі-
довниками Ісуса. Заповніть порожні місця, щоб допомогти дітям на малюн-
ках зрозуміти, що робити.

1

3

1. “А ви один до одного будьте__________” (Ефесянам 4:32).
2. “Блаженні __________” (Матвій 5:9).
3. “Коли ви __________ вашим ближнім, то ви тільки служите вашому Богові”  

(Мосія 2:17).
4. “Якщо є щось __________, чудове, славнозвісне, __________—ми прагнемо 

цього” (Уложення віри 1:13).
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Рей Голдруп
Ґрунтується на справжніх подіях

“Зоставляю вам мир, мир Свій 
вам даю!” (Іван 14:27).

Гейдж пильно дивився на 
порожню стару пляшечку 

і крутив її у руках. Вона була 
маленька, з матового зеленого 
скла і закоркована. Дідусь Рассел 
дав йому її після хрищення.

“Що це?— запитав Гейдж.—  
Я бачу, що це пляшечка, але в 
ній нічого немає”.

“О ні, вона повна”,— сказав 
дідусь.

Гейдж потрусив пляшечку. 
“На мій погляд, вона порожня”.

Дідусь засміявся. Він відкорку-
вав маленьку пляшечку і підніс її 
Гейджу до вуха. “Чи ти чуєш?”— 
прошепотів він.

“Що я маю почути?”— 
прошепотів Гейдж у відповідь.

Дідусь усміхнувся. “Тишу”,— 
сказав він. Потім він знову 
закоркував пляшечку. “У сього-
денному світі досить важко знай-
ти тишу. Вона— як ліки, і кожна 
краплина така ж дорогоцінна, 
як золото”.

Гейдж подякував і поніс див-
ний дідусевий подарунок додому. 

Але він не дуже про нього 
згадував.

Через кілька тижнів помер 
дядько Гейджа— Вінс. Після похо-
рону багато родичів зібралося у 
вітальні дому, де жив Гейдж, щоб 
поспілкуватися. Гейдж непомітно 
пішов у свою кімнату й зачинив 
двері. Він міг чути приглушені 
голоси своїх батьків та родичів, 
що линули знизу.

Гейдж побачив стару зелену 
пляшечку, яка стояла на столі, і 
взяв її. Він покрутив її у руках. 
Дідусь сказав, що тиша подібна 

Навіщо дідусь дав 
Гейджу порожню 

пляшечку?

Маленька 
пляшечка тиші
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до ліків. Гейджу треба було знайти 
спокій і втішення після похорону 
дядька Вінса.

Гейдж відкоркував пляшечку 
і перевернув над головою, уяв-
ляючи, що на нього проливаєть-
ся тиша. Він знав, що пляшечка 
в дійсності не була сповнена 
тишею. Але він знав, що йому 
потрібен час наодинці, щоб відчу-
ти себе ближче до Бога.

Він відчув, як на очі навер-
таються сльози. Дядька Вінса 

більше не буде— ні смішних 
жартів, ні борюкань з ним. Гейдж 
так сумував за ним, що защеміло 
в серці.

Потім у тиші Гейдж відчув, 
як у серці наростає тепло і біль 
полегшується. Він згадав, що 
дядько Вінс не пішов назавжди; 
він просто перейшов у інший світ. 
Завдяки Ісусу Христу і плану спа-
сіння кожен житиме повік. Гейдж 
знав, що колись знову побачить 
дядька Вінса.

Тримаючи пляшечку в руках, 
Гейдж відчув внутрішній спокій. 
Він знав, що це завдяки Святому 
Духу, а не пляшечці. Пляшечка 
просто нагадала йому, що треба 
заспокоїтися, аби відчувати Святого 
Духа. Він закоркував пляшечку і сів.

Потім він повернувся до віталь-
ні, щоб бути із сім’єю. Він міг 
зберігати в собі мир і втіху від 
Святого Духа навіть поза своєю 
тихою кімнатою. ◼
Автор живе в штаті Юта, США.
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Лора Гудріч
Ґрунтується на справж-
ніх подіях

Лідія 
диви-

лася, як 
мама зби-
рається 
на робо-
ту. Вона 
нафарбува-
ла губи кра-
сивою рожевою 
помадою. Мама дуже 
гарно виглядала.

Лідія погляну-
ла в дзеркало. 
Їй стало сум-
но. “У мене 
немає 
помади,— 
сказала 
Лідія.—  
Тож я не 
красива”.

Мама міцно її 
обняла. “Пома-
да—це не те, 
що робить 
людей кра-
сивими. Сила 
і доброта 

робить людей 
красивими.
Ти сильна і 

добра, коли твої 
руки допомагають 
іншим.

Ти сильна і добра, 
коли твоє серце 
любить кожного.

І ти сильна 
і добра, коли 
усміхаєшся. 
Це робить 
кожного, 
хто тебе 
бачить, також 
щасливим.
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Руки,  
серце і 

усмішка
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Сила і доброта 
робить тебе красивою 
зсередини, а не ззовні”.

Лідія хотіла бути 
сильною і доброю!

Вона своїми рука-
ми принесла пошту 
дідусеві. Вона віддала 
свій останній коржик з 

шоколадом двоюрідній 
сестрі.

Вона відчувала у сер-
ці любов, коли гралася 
з новою сусідською 
дівчинкою. Вона 
відчувала в серці 
любов, коли від-
дала монетки дівчинці, 
яка збирає гроші для 
безпритульних.

Вона усміхалася 
людям, яких зустрічала. 
А всі вони усміхалися у 
відповідь.

Того вечора Лідія 
сказала мамі: “Ти пра-
ва! Я відчуваю себе 
сильною і доброю. 
Сьогодні я скористала-
ся своїми руками, сер-
цем і усмішкою”.

Мама усміхнулася. 
“Ти сильна і добра, 
саме такою хотів Ісус, 
щоб ти була!” ◼

Автор живе в штаті Юта, США.
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З виступу на квітневій генеральній конференції 2015 року.

Чому сім’ї 
такі важливі?
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Старійшина Д. Тодд 
Крістофферсон
З Кворуму Дванадця-
тьох Апостолів

Сім’ї— це найкращий спосіб  
для успішного втілення Божого  

плану щастя.

Божий план полягає  
в тому, щоб чоловіки і жінки  
одружувалися і мали дітей.

Сповнені віри сім’ї  
роблять громади та країни  

сильними і здоровими.

Бог також сказав нам,  
що батьки мають навчати свої сім’ї  

іти за Ісусом Христом.
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НАША СТОРІНКА

Ми вирішили поставити за ціль у нашій брошурі “Віра в Бога” зробити макет храму 
в Монтевідео, Уругвай. Ми потратили рік на те, щоб виготовити його, але це було  
варте зусиль. Коли нам виповниться 12 років, наша мета полягатиме в тому, щоб 
поїхати до храму.
Сем’юел О., 10 років, і Енсо С., 11 років, область Рівера, Уругвай

Я дуже щасливий бути чле-
ном Церкви. Ісус Христос— 
це мій друг, і Він захищає 
мене та мою сім’ю. Я люблю 
їздити до храму. Я люблю 
домашні сімейні вечори 
і Початкове товариство.
Анхель М., 11 років, 
Колон, Панама

Ісус Христос подібний до доброго пастиря, а ми— Його вівці. Він хоче 
про нас піклуватися.
Вікторія П., 10 років, Федеральний округ, Бразилія

Зі мною стався хороший 
випадок, коли мені було 
сім років. Я хотіла знати, 
чи Церква істинна. Тож я 
помолилася і запитала 
нашого Небесного Батька. 
Я закінчила молитися і 

лягла спати. Мені наснився сон, у якому 
Ісус Христос сказав мені: “Це— істинна Цер-
ква”. Коли я прокинулася, то згадала свій 
сон і знала, що я в істинній Церкві.
Міранда Р., 9 років, Керетаро, Мексика

НАСТАЛА ВАША ЧЕРГА!
Ви можете поділитися своїм досвідом, свідченням і фото з “Нашою сторінкою”. 
Надсилайте їх на електронну адресу liahona@ldschurch.org та додайте дозвіл батьків, 
або зайдіть на сайт liahona.lds.org і клацніть “Submit an Article.”



Самуїл був пророком, він був ламанійцем. Небесний Батько наказав Самуїлові сказати злочестивим 
нефійцям покаятися. Нефійці не дозволили Самуїлу зайти в місто, тож він стояв на міській стіні. 

Вони кидали в нього камінням і стріляли стрілами. Але Небесний Батько захистив його. Самуїл сказав 
людям, що вони мали дізнатися за волею Небесного Батька.

Самуїл свідчив
Г Е Р О Ї  З  К Н И Г И  М О Р М О Н А

□  Завчи напам’ять Геламан 14:8.

□  Допомагай іншим вибирати правду, 
показуючи гарний приклад цього 
тижня.

□  Проглянь розділ 40 історій з  
Книги Мормона на сайті  
scripturestories.lds.org.

□  Я зобов’язуюсь …

Одного разу мені було 
страшно, бо я мав свідчи-
ти. Та коли я свідчив, то 
не боявся.
Чейз С., 6 років, шт. 
Аризона, США

Я можу свідчити!
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Виріж, склади, і зберігай цю картку із зобов’язанням!

Лорен П., 11 років, шт. Юта, США
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Самуїл сказав нефійцям, що Ісус Христос невдовзі народить-
ся і буде Спасителем. Коли Ісус народиться, засяє нова 

зірка. Деякі люди розсердилися і намагалися завдати шкоди 
Самуїлу. Інші повірили його словам і захотіли охриститися. 
Прочитайте більше про Самуїла на сторінках 76–78. І шукайте 
інше завдання для читання у наступному номері! ◼
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Ви можете надрукувати більше копій на сайті liahona.lds.org.

Я  М О Ж У  Ч И Т А Т И  К Н И Г У  М О Р М О Н А

Нова зірка

Уривки з Писань на цей 
місяць
Після того як ви прочитаєте уривок  
з Писань, розфарбуйте відповідні,  
позначені цифрами, місця на малюнку!
1   Геламан 10:1–7, 14–18
2   Геламан 13:1–7
3   Геламан 14:2–8
4   Геламан 16:1–5
5   3 Нефій 1:10–17, 21–24
6   3 Нефій 2:1–2
7   3 Нефій 8:2–7, 22–23
8   3 Нефій 11:3–11, 13–17, 37–39
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76 Л і я г о н а

О П О В І Д А Н Н Я  З  К Н И Г И  М О Р М О Н А
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Самуїл навчав, що Ісус 
невдовзі народиться. 
Засяє нова зірка. Небо 
залишиться світлим на 
всю ніч!

Він навчав, що коли 
Ісус помре, буде темрява 
упродовж трьох днів. 
Багато міст буде 
зруйновано.

Самуїл був пророком. 
Він виліз на стіну міста, 
щоб пророкувати. Він 
сказав людям, що їм 
треба покаятися і мати 
віру в Ісуса Христа.

Самуїл навчає про Ісуса
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Люди, які 
не повірили, 
намагалися зловити 
Самуїла. Але Самуїл 
втік.

Деякі люди повірили 
і охристилися. Інші не 
повірили і розсердилися. 
Вони кидали камінням 
і стріляли в Самуїла 
стрілами. Але Бог 
оборонив його і йому 
не було завдано шкоди.



78 Л і я г о н а

Через п’ять років народився Ісус. У небі засяяла 
нова зірка. Саме так, як навчав Самуїл! ◼

З Геламан 13–15, 3 Нефій 1:13–15, 21



 С е р п е н ь  2 0 1 6  79

ДІТЯМ
 

Р О З М А Л Ь О В К А

ІЛ
Ю

СТ
РО

ВА
НО

 Е
ЙП

РІ
Л 

СТ
О

ТТ

Я можу платити десятину



80 Л і я г о н а

Трохи більше року тому одна 
подружня пара прийшла у мій 

офіс. Батько сказав: “Ми з дружиною 
два дні постилися, і ми принесли 
нашого маленького хлопчика, щоб 
йому дали благословення. Нас 
направили до вас”.

Я сказав: “А що з ним?”
Вони сказали, що він народився 

сліпим, глухим і німим, він не міг 
координувати свої м’язи, тож не міг 
навіть повзати у свої п’ять років.

Я сказав собі: “Це воно. “Цей же 
рід не виходить інакше, як тільки 
молитвою й постом” [див. Матвій 
17:21]”. Я мав абсолютну віру в піст 
і молитви тих батьків. Я благосло-
вив дитину і через кілька тижнів 
отримав листа: “Брате Коулі, ми 
б хотіли, щоб ви зараз побачили 
нашого хлопчика. Він повзає. Коли 
ми кидаємо м’ячик по кімнаті, він 
повзе за ним на руках і колінах. 
Він бачить. Коли ми плескаємо 
в долоні над його головою, він 
підстрибує. Він чує”.

Медицина від нього відмовилася. 
А Бог узяв на себе цей тягар. …

Одного разу мене покликали 
в дім у маленькому селі в Новій 
Зеландії. Там сестри Товариства 
допомоги готували до поховання 
тіло одного з наших святих. Вони 
поклали його тіло перед великим 
будинком, як вони його називали,— 
будинком, куди люди приходять 
плакати й ридати та сумувати за 
померлим, коли туди поспіхом вбіг 
брат померлого. Він сказав: “Дайте 
йому благословення”.

Один місцевий юнак сказав: 

ЧУДЕСА
“Пошліть за старійшинами. Я не дуже 
добре себе почуваю”.

Д О  Н О В И Х  З У С Т Р І Ч Е Й

“Навіщо, вам не треба цього роби-
ти. Він помер”.

“Благословляйте!”
… Зі мною був один [сповнений 

віри літній маорі]. … Місцевий юнак 
став на коліна і помазав того чолові-
ка. Потім той величний літній чоло-
вік опустився і благословив його й 
наказав йому піднятися.

Треба було бачити, як розбігають-
ся сестри Товариства допомоги. Він 
сів і сказав: “Пошліть за старійши-
нами. Я не дуже добре себе почу-
ваю”. … Ми сказали йому, що його 
тільки- но благословили, а він про-
мовив: “А, так ось що це було”. Він 
сказав: “Я був мертвий. Я відчував, як 
життя поверталося в мене на подобу 
того, як розгорталася ковдра”. Він 
пережив брата, який прибігав і нака-
зав благословити його. …

Богу дійсно підвладні всі елемен-
ти. Ми з вами можемо надавати допо-
могу, і якщо це відповідає Його волі, 
ми зможемо зробити ці елементи 
підвладними собі для Його цілей. ◼

Зі статті “Miracles” (Чудеса), New Era, 
June 1975, сс. 39–44, статтю адаптовано 
з виступу, виголошеного на духовному вечорі 
в Університеті Бригама Янга 18 лютого 
1953 р. Пунктуацію, вживання великої літе-
ри і розподіл на абзаци узгоджено з сучасним 
правописом.

Старійшина  
Метью Коулі 
(1897– 1953)
З Кворуму  
Дванадцятьох Апостолів



Старійшина Джеффрі Р. Холланд, з Кворуму Дванадцятьох Апостолів, “Господь узавтра чинитиме чуда поміж вами”, Ліягона, травень 2016, с. 127.

Якщо ми віддаємо своє серце Богу, якщо ми любимо Господа Ісуса Христа, якщо ми робимо все для нас можливе, щоб жити за 
євангелією, тоді завтра і кожний інший день зрештою ставатимуть чудовими, навіть якщо ми й не завжди усвідомлюємо, що це 
так. Чому? Тому що наш Небесний Батько хоче цього! Він хоче благословляти нас. Винагороджуюче, благодатне, вічне життя—
ось це і є мета Його милосердного плану для Своїх дітей!

Чому ми маємо надію?
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Також у цьому номері
ДЛЯ ДОРОСЛОЇ МОЛОДІ

ДЛЯ МОЛОДІ

ДЛЯ ДІТЕЙ

с. 42

с. 54

с. 66

Вам важко протистояти життєвим бурям? 
Старійшина і сестра Клейтон пропонують 
способи закріпити своє життя на Ісусі Христі 
й усвідомити свій справжній потенціал.

Що спільного між батутом та започаткуванням 
бізнесу? Познайомтеся з Александрою, 11- річною 
дівчинкою з Мексики. Вона вам пояснить.

Є багато способів для нас “стояти на 
святих місцях”. Як ви можете стояти 
на святому місці незалежно від того, 
де знаходитеся?

Укорінені в  
Христі

ЗРОБИТИ 

Де мені 
слід бути

СТРИБОК 
У СВОЄ МАЙБУТНЄ




