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Віра, надія і милосердя:  
переплетені чесноти
Ми не поміщаємо віру над надією або над милосердям, 
як ми це робимо з будівельними блоками— ці важливі 
чесноти повинні бути переплетені в нашому житті, аби 
допомагати нам стати справжніми послідовниками 
Спасителя.

БУДЬТЕ 
СПРАВЖНІМ 
СУПЕРГЕРОЄМ
Уявіть на мить, що пророки давнини не були слух-
няними, якими вони були насправді. На щастя, 
вони не просто сиділи, але натомість, як справжні 
супергерої, вони діяли. І ви можете також.

Інше 
Різдво
Дієго не знав, чи Різдво без мами буде 
таким самим, але у нього виникла думка, 
що він може зробити Різдво кращим для 
інших людей!

с. 44

с. 52

с. 64
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Історії про Ісуса: 
найкращі роботи з 10- го 
Міжнародного конкурсу 
мистецтв, с. 22
Підготувати своє серце і дім до 
повернення Спасителя, с. 10
Старійшина Баллард про церковну 
освіту в 21- му столітті, с. 28
Віра моїх батьків: біженці 
з Чехословаччини, с. 36
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36 Втеча заради віри й волі
Єва Волбургер
У цій втечі до волі мої батьки 
отримали багато благословень 
євангелії.

РУБРИКИ
8 Навчати, як навчав Спаситель: 

Підготовка до зустрічі з Богом
Девін Г. Дюрант

40 Голоси святих останніх днів

80 До нових зустрічей: Істинна 
природа Бога
Старійшина Джеффрі Р. Холланд

Ліягона, грудень 2016

ПОСЛАННЯ
4 Послання Першого  

Президентства: Мир  
у цьому житті
Президент Генрі Б. Айрінг

7 Послання візитного  
вчителювання: Мати радість 
в сімейному житті завдяки 
праведності

СТАТТІ
10 Підготувати місце для  

Господа
Єпископ Джеральд Коссе
Кожен з нас має обов’язок 
підготуватися до пришестя 
нашого Спасителя.

14 Божественна сила благодаті
Старійшина Джеймс Дж. Гамула
Усім нам необхідна благодать 
Господа. Ось шість способів, 
як ми можемо отримати цю 
уможливлюючу силу.

22 10- й Міжнародний мистець-
кий конкурс: “Розкажи про 
Ісуса мені”
Насолодіться цими 16- ма 
вибраними роботами, в яких 
зображено Спасителя.

28 Через навчання і через віру
Старійшина М. Рассел Баллард
Щоб викладання євангелії 
було ефективним, потрібні як 
навчання, так і віра, а вчите-
лі відіграють важливу роль, 
допомагаючи студентам 
поєднати їх.
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НА ОБКЛАДИНЦІ
Перша сторінка обкладинки: фрагмент  
картини Вклонімося в пошані, художник 
Дана Маріо Вуд, з люб’язного дозволу 
Музею історії Церкви, копіювання заборо-
нено. Друга сторінка обкладинки: фотогра-
фія з iStock/Thinkstock.



44 Віра, надія і милосердя:  
переплетені чесноти
Старійшина Чі Гонг (Сем) Вонг

48 Створити для себе  
щасливий кінець
Юрій Кутєпов
Я був рішуче налаштований 
укласти шлюб у храмі, але 
Господь вів мене до моєї віч-
ної супутниці в неочікуваний 
спосіб.

Д О Р О С Л І Й  М О Л О Д І

50 Сила вибирати
Майкл Пікетт
Моя мрія—стати професій-
ним бодібілдером—була на 
відстані простягнутої руки. 
Але, що робити з документами 
на місію, які я щойно подав?

52 Будьте справжнім  
супергероєм
Шарлотта Ларкабал
Просуватися вперед озна-
чає діяти, навіть якщо 
все здається жахливим 
або невизначеним.

56 Запитання і відповіді
Мені важко вивчати Писання. 
Чому так важливо їх вивчати?

58 Дарувати щось більше, 
ніж подарунки
Еммелайн Р. Уілсон
Які подарунки ви даруватимете 
цієї Різдвяної пори? Дізнайтеся  
за допомогою тесту, яким  
дарувачем ви є.

61 Місіонерське служіння,  
якого я потребувала
Габріела Коста Сільва
Мені було самотньо без друга, 
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місіонери будуть відповіддю 
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63 Відповіді церковних провідни-
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lds. org. Відвідайте сайт facebook.com/liahona.magazine (доступний англійською, 
іспанською та португальською), 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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“Підготувати місце для Господа”, 
с. 10: Єпископ Коссе нагадує нам про 
наш обов’язок готуватися до приходу 
Спасителя. Один зі способів підготувати 
місце для Господа— допомагати людям, 
яким потрібна домівка. Ви можете 
послужити в притулку для бездомних, 
зібрати речі для біженців, зібрати кошти 
для церковного гуманітарного фонду або 
долучитися до проектів служіння у вашій 
громаді. Ви також можете обговорити 
довготермінові способи служіння перемі-
щеним особам, наприклад, подружитися 
з ними.

“Як я можу відчувати себе ближче 
до Спасителя?” с. 70: Безсумнівно, Ісус 
Христос є центром уваги о цій порі, але 
ви можете подумати над тим, як будете 
пам’ятати приклад Спасителя упродовж 
усього року. Ви можете подумати над 
тим, як створити домівку, більше зосере-
джену на Христі, наприклад, розмістивши 
зображення Ісуса у своєму домі, кожно-
го тижня вивчаючи напам’ять уривки з 
Писань про Спасителя або більш ретель-
но готуючись до Суботнього дня. Складіть 
план втілення своїх ідей та запишіть у 
щоденник, як ваші зусилля допомогли 
вам наблизитися до Спасителя.
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4 Л і я г о н а

Всім нам, хто прийшов у смертне життя, Спаситель 
сказав: “Страждання зазнаєте в світі” (Іван 16:33). 
Однак під час смертного священнослужіння Він 

дав це чудове обіцяння Своїм учням: “Зоставляю вам 
мир, мир Свій вам даю! Я даю вам не так, як дає світ” 
(Іван 14:27). Яке втішення знати, що це обіцяння особи-
стого миру поширюється на всіх Його учнів і сьогодні.

Дехто з нас живе в прекрасному й мирному оточенні, 
однак все ще відчуває душевне сум’яття. Інші ж відчува-
ють мир і досконалий спокій серед великих особистих 
втрат, трагедії та постійних випробувань.

Можливо ви бачили чудо миру на обличчі учня Ісуса 
Христа або відчували його в словах цього учня. Я бачив 
це багато разів. Іноді це бувало в лікарняній палаті, коли 
навколо слуги Бога, який знаходився на порозі смерті, 
збиралася сім’я.

Я пам’ятаю, як відвідував у лікарні жінку за кілька днів 
до її смерті від раку. З собою я взяв двох моїх юних 
дочок, оскільки ця прекрасна сестра колись була їхньою 
вчителькою у Початковому товаристві.

Члени її сім’ї зібралися навколо її ліжка, бажаючи 
бути з нею під час її останніх моментів на землі. Мене 
здивувало те, що вона, підвівшись, сіла на ліжку. Вона 
вказала на моїх дочок і представила їх, одну за одною, 

кожному члену своєї сім’ї. Вона говорила про моїх 
дочок так, ніби вони були королівського роду, і їх пред-
ставляли при дворі королеви. Їй вдалося сказати щось 
особливе про кожну особу в палаті, як про учня Спаси-
теля. Я й досі пам’ятаю силу, ніжність і любов в її голосі. 
І я пригадую, як дивувався її радісній посмішці попри 
те, що вона знала, як недовго їй залишилося жити.

Вона отримала благословення священства на втішен-
ня, однак усім нам вона дала живе свідчення, що обі-
цяння миру Господа було істинним: “Це Я вам розповів, 
щоб мали ви мир у Мені. Страждання зазнаєте в світі,—
але будьте відважні: Я світ переміг!” (Іван 16:33).

Вона прийняла Його запрошення, що можемо  
зробити і всі ми, якими б не були наші випробування 
і труднощі:

“Прийдіть до Мене, усі струджені та обтяжені,—і Я 
вас заспокою!

Візьміть на себе ярмо Моє, і навчіться від Мене, бо 
Я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам 
своїм” (Maтвій 11:28–29).

Лише наслідуючи Спасителя, кожен з нас може знай-
ти мир і спокій у випробуваннях, які прийдуть до кож-
ного з нас.

Причасні молитви допомагають нам знати, як знайти 

Президент 
Генрі Б. Айрінг
Перший радник  
у Першому 
Президентстві

Мир  
У ЦЬОМУ ЖИТТІ

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
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ЯК НАВЧАТИ З ЦЬОГО ПОСЛАННЯ

Президент Айрінг навчає, що причасні молитви можуть допомогти нам 
знати, як знайти мир під час випробувань. Вони нагадують нам, що 

коли ми дотримуємося наших завітів, то маємо обіцяння Бога, що Святий 
Дух буде з нами. Ви можете спитати тих, кого навчаєте, як те, що Святий 
Дух з нами, може допомогти нам мати мир. Ви також можете поділитися 
своїми думками або досвідом про те, як Святий Дух допоміг вам відчувати 
мир під час випробування. Ви можете заохочувати тих, кого навчаєте,  
обдумувати це послання під час причастя цього тижня.

той мир серед випробувань життя. 
Коли ми приймаємо причастя, то 
можемо вирішити бути вірними 
нашим завітам наслідувати Його.

Кожен з нас обіцяє пам’ятати 
Спасителя. Ви можете вирішити 
пам’ятати Його таким чином, що 
найбільше наближає ваше серце до 
Нього. Щодо мене, то наближатися 
до Нього,— це інколи бачити в уяві, 
як він схилив коліна в Гефсиман-
ському саду, або побачити, як Він 
кличе Лазаря вийти з гробу. Роблячи 
це, я відчуваю себе ближче до Ньо-
го і відчуваю вдячність, яка прино-
сить мир в моє серце.

Ви також обіцяєте виконувати 
Його заповіді. Ви обіцяєте взяти на 
себе Його ім’я і бути Його свідком. 
Він обіцяє, що коли ви дотримува-
тиметеся своїх завітів з Ним, Святий 
Дух буде з вами. (Див. УЗ 20:77, 79).

Це приносить мир принаймні у 
два способи. Святий Дух очищає 

нас від гріха завдяки Спокуті Ісуса 
Христа. І Святий Дух може дати 
нам мир, який приходить, коли ми 
отримуємо підтвердження від Бога 
і надію на вічне життя.

Апостол Павло говорив про це 
чудове благословення: “А плід Духа: 
любов, радість, мир, довготерпіння, 
добрість, милосердя, віра, лагід-
ність, здержливість” (Галатам 5:22).

Коли небесні посланці сповістили 
про народження Спасителя, вони 
проголосили: “Слава Богу на висоті, 
і на землі мир” (Лука 2:14; курсив 
додано). Я свідчу, як свідок Ісуса 
Христа, що Батько і Його Улюбле-
ний Син можуть послати Духа, щоб 
ми знайшли мир у цьому житті, які б 
випробування не спіткали нас і тих, 
кого ми любимо. ◼
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Прийдіть до Христа

Спаситель пообіцяв нам 
мир, коли ми прийдемо до 

Нього (див. Матвій 11:28). Це 
означає: наслідувати Його при-
клад і намагатися залишатися 
біля Нього. Виріжте цю картку 
і повісьте її там, де зможете 
часто бачити її. Які є ще спосо-
би, якими ви можете прийти 
до Христа?

Як ви будете пам’ятати про  
Спасителя на цьому тижні?

Президент Айрінг закликає нас “прийняти рішення пам’я-
тати [Спасителя] таким чином, що найбільше наближає 

ваше серце до Нього”.
Як ви будете “завжди пам’ятати Його” упродовж тижня 

(див. УЗ 20:77, 79)?
Чи є у вас улюблені вірші з Писань про Спасителя? Ви 

можете кожного дня цього тижня позначати різні уривки 
з Писань і з кимось ними ділитися.

Чи співаєте ви гімн або іншу надихаючу пісню, коли зане-
падаєте духом? Цього тижня ви можете обрати той гімн 
або пісню, які особливим чином стосуються Спасителя.

Чи розмірковуєте ви кожного тижня про життя і про 
викупительну жертву Спасителя під час причастя? Ви 
можете готуватися до причастя, пригадуючи рішення, 
які ви приймали упродовж тижня, аби завжди пам’ятати 
Спасителя і каятися у вчинках, через які вам було важко 
це робити.

МОЛОДІ

ДІТЯМ

Чи ви молитеся про нагоду ділитися євангелією кожно-
го дня? Намагайтеся цього тижня провести євангельське 
обговорення, зосереджене на Спасителі. Ви можете скласти 
своє свідчення про Спасителя під час домашнього сімейного 
вечора або поговорити з другом у школі про те, що відбува-
лося в церкві.

Поставте за мету на цьому тижні пам’ятати Спасителя 
особливим чином. Розкажіть комусь з батьків, братів і 
сестер, провіднику або другу про свою мету. У кінці тиж-
ня розкажіть їм про результати. Ви будете відчувати мир 
і щастя, про які говорив президент Айрінг.

•  Бути благого-
війними під час 
причастя.

•  Вибирати бути 
добрими і не 
судити інших.

•  Читати про 
Спасителя у 
Писаннях.

•    
  
 

•    
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Мати радість 
в сімейному 
житті завдяки 
праведності

Бог “створив сім’ї, щоб ми були 
щасливими, щоб допомогти нам 

навчатися правильним принципам 
в атмосфері любові та підготувати 
нас до вічного життя” 1. Про “великий 
план щастя” (Алма 42:8) Бога, прези-
дент Рассел М. Нельсон, президент 
Кворуму Дванадцятьох Апостолів, 
сказав: “Його план проголошує, що 
чоловіки і жінки є “щоб мати радість” 
[2 Нефій 2:25]. Ми отримуємо цю 
радість, коли робимо вибір жити в 
гармонії з вічним планом Бога” 2.

Домівка, зосереджена на Христі, 
дає найкращі можливості для досяг-
нення успіху. Старійшина Річард Г. 
Скотт (1928–2015), з Кворуму  
Дванадцятьох Апостолів, описує 
її як місце, де “навчають євангелії, 
дотримуються завітів і де панує 
любов”, де сім’ї можуть жити “в 
слухняності, міцно вкоренившись 
в євангелію Ісуса Христа” 3.

Президент Генрі Б. Айрінг,  
перший радник у Першому  
Президентстві, сказав: “Ми  

можемо вирішити, що робитимемо 
все можливе, щоб прикликати сили 
небес в [нашій] сім’ї”. І найкращий 
спосіб, щоб ми сприяли любові, 
служінню, слухняності й щастю в 
наших домівках, це сприяти тому, 
щоб “[наші діти] чули слово Бога 
і після цього з вірою застосовува-
ли його. Якщо вони чинитимуть 
так, їхня природа зміниться таким 
чином, що вони відчуватимуть 
щастя, якого прагнуть” 4.

Додаткові уривки з Писань
3 Івана 1:4; 1 Нефій 8:12;  
2 Нефій 5:27

З молитвою вивчіть цей матеріал і прагніть натхнення, щоб знати, чим поділити-
ся. Як розуміння документа “Сім’я: Проголошення світові” посилює вашу віру в Бога і 
благословляє тих, про кого ви дбаєте як візитні вчительки? Більш докладна інформа-
ція міститься на сайті reliefsociety. lds. org.

Домівки, зосереджені 
на Христі

У Писаннях ми маємо при-
клади домівок, зосереджених 
на Христі, які можемо наслі-
дувати. Коли помер батько 
Нефія—Легій—він узяв свою 
сім’ю та інших, хто повірив 
застереженням та одкровенням 
від Бога і хто дослухався до слів 
Нефія, і вивів їх з землі лама-
нійців. У цьому новому місці 
нефійці могли дотримуватися 
присудів, уставів і заповідей 
Господа в усьому згідно з зако-
ном Мойсея (див. 2 Нефій 5:6–
10). Втім навіть серед нефійців 
дехто зрештою став непокірним.

І хоча члени нашої сім’ї іноді 
можуть віддалятися від правед-
ності, як і нефійці, старійшина 
Скотт сказав, що домівка, зосе-
реджена на Христі, все ще надає 
“велику впевненість у тому, що 
наші домівки будуть сповнені 
миром і будуть притулком для 
нас”. Він визнає, що “ще існува-
тиме багато випробувань або 
душевного болю, але навіть 
серед злиднів ми можемо насо-
лоджуватися внутрішнім миром 
і бути справді щасливими” 5.

Поміркуйте над цим
Що ми можемо робити, щоб 
жити більш праведно в наших 
сім’ях?

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. Довідник 2: Керування Церквою 

(2010), 1.1.4.
 2. Рассел М. Нельсон, “Целестіальний шлюб”, 

Ліягона, лист. 2008, с. 92.
 3. Річард Г. Скотт, “Заради миру в домі”, 

Ліягона, трав. 2013, сс. 30, 31.
 4. Генрі Б. Айрінг, “The Teachings of ‘The 

Family: A Proclamation to the World”, 
New Era, Sept. 2015, 5, 6.

 5. Річард Г. Скотт, “Заради миру в домі”, 
с. 31.

Віра, сім’я,  
допомога
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У Книзі Мормона Амулек виго-
лошує потужну проповідь про 

Спокуту Ісуса Христа (див. Алма 
34). Серед прекрасних віршів цього 
розділу один для мене є особливим. 
У ньому Амулек проголошує: “Бо 
знайте, це життя є часом для людей 
підготуватися до зустрічі з Богом” 
(Aлма 34:32).

Вірячи в те, що мета цього життя 
“підготуватися до зустрічі з Богом”, 
ми можемо поставити собі таке 
запитання: А що я роблю кожного 
дня, кожного тижня і кожного місяця, 
щоб підготуватися до того чудово-
го возз’єднання з нашим Небесним 
Батьком? Як я вирішу провести доро-
гоцінний час, відведений мені? 

Як ми будемо готуватися?
Є багато способів, у які ми можемо 

проводити час, готуючись до зустрічі 
з Богом. Я впевнений, усі ми пого-
димося, що на щотижневому рівні 
найважливішою годиною тижня є 
час, коли ми приймаємо причастя, 
поновлюючи завіти з Небесним 
Батьком, розмірковуючи про любов, 
яку відчуваємо від Нього, і надію, яку 
всі ми можемо мати завдяки Спокуті 
Його Сина Ісуса Христа.

Я також впевнений, що годи-
на, яку ми проводимо на уроках 

Недільної школи, може мати біль-
ший вплив на нашу підготовку, ніж 
ми уявляємо. Але, щоб скористатися 
перевагами тієї можливості, нам 
необхідно проаналізувати свій під-
хід до Недільної школи.

Мета Недільної школи—“зміцню-
вати віру кожної людини і сімей в 
Небесного Батька та Ісуса Христа 
через навчання, вивчення євангелії і 
товаришування” 1. Ці важливі складові 
навернення є необхідними елемен-
тами наших зусиль для підготовки 
до зустрічі з Богом. Ми радіємо, що 
вчителі по всій Церкві працюють 
над покращенням своєї здатності 
навчати, використовуючи посібник 
Навчати, як навчав Спаситель, та 
проводячи збори ради вчителів.

Однак покращення лише вчитель-
ських навичок недостатньо. Вони 
мають поєднуватися із нашими 
зусиллями навчатися у спосіб Спа-
сителя. Він сказав, що ми засвоюємо 
знання “навчанням, а також вірою” 
(УЗ 109:7). Віра—це принцип дії. Ми 
повинні діяти, якщо хочемо знати 
(див. Іван 7:17).

Наші уроки Недільної школи 
можуть заохочувати саме до такого 
викладання і навчання, коли вони 
є безпечним місцем, де можна 
поділитися здобутим досвідом та 

ПІДГОТОВКА ДО 
ЗУСТРІЧІ З БОГОМ

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

Недільна школа відіграє важливу роль, допомагаючи всім нам готуватися до  
зустрічі з Богом. Чи віддаєте ви їй пріоритетне значення?

відчутим упродовж тижня натхнен-
ням, поки ми засвоюємо та застосо-
вуємо уривки з Писань, готуючись 
до уроку. Коли ми “навча[ємо] один 
одного ученню царства … усі 
мо[жуть] бути наставленими всіма” 
(УЗ 88:77, 122).

Назвіть Суботній день 
приємністю

Нещодавно року Перше Прези-
дентство запросило кожного з нас 
назвати у своєму житті “суботу при-
ємністю” (Iсая 58:13). Тригодинний 
недільний блок зборів допомагає 
нам досягнути цієї мети.

У цьому дусі дозвольте мені 
поставити ще одне запитання: 
Чому ми іноді робимо вибір не на 
користь того, аби повною мірою 
скористатися можливостями, що 
пропонує Недільна школа?

За останні роки я був свідком 
багатьох “aльтернатив” Неділь-
ній школі, у тому числі: розмови 
в коридорі, проведення співбесід 
провідниками приходу, навчання 
провідниками колу своїх підлеглих 
та вирішення провідниками молоді 
різних питань, що стосуються їхніх 
програм.

Я розумію, що у провідників 
велике навантаження, і тому вони 

Девін Г. Дюрант
Перший радник 
у генеральному 
президентстві 
Недільної школи
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можуть використовувати час, від-
ведений для Недільної школи, аби 
справлятися з усім іншим. Але, яким 
же великим благословенням буде 
для всіх, якщо провідники приходу 
відведуть годину для участі в єван-
гельському обговоренні разом з 
членами своєї кошари!

Я впевнений, що ви знаєте і про 
інші випадки “нехтування Неділь-
ною школою”. З однієї або іншої 
причини багато з нас іноді відчува-
ли, що ми не отримуємо від уроків 
Недільної школи стільки, як хоті-
лося б. Я зрозумів, що те, як багато 
я почерпну від Недільної школи, 
залежить як від учителевої, так і моєї 
підготовленості й участі в уроці. 
Брат Тед Р. Каллістер, генеральний 
президент Недільної школи, писав: 
“Кожного разу, коли ми вивчаємо 
Писання, приходимо на урок тро-
хи краще підготовленими, беремо 

участь в обговоренні на уроці, 
ставимо запитання і записуємо 
священні думки, ми стаємо більше 
подібними до Бога, таким чином 
збільшуючи свою здатність відчува-
ти ту радість, яку відчуває Він” 2.

Готуйтеся до години, відведеної 
для Недільної школи, та  
захищайте її

Я запрошую Вас докладати най-
кращих зусиль, аби готуватися до 
години, відведеної для Недільної 
школи, та захищати її. Кожному 
члену приходу та філії, у тому числі 
нашим провідникам, слід мати чудо-
ве благословення від підготовки до 
зустрічі з Богом під час цієї щотиж-
невої важливої години. ◼

ПОСИЛАННЯ:
 1. Довідник 2: Керування Церквою 

(2010), 12.1
 2. Тед Р. Каллістер, “Радість від навчання”, 

Ліягона, жовт. 2016, с.14.

Дізнайтеся більше про  
Навчати, як навчав  

Спаситель і про ради вчителів 
на сайті Навчання. lds. org
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ПІДГОТУВАТИ  
МІСЦЕ ДЛЯ  

ГОСПОДА
Щоразу, коли я 

чую історію про 
народження і земне 
священнослужіння 

Спасителя, то думаю 
про наш особистий 
обов’язок готувати 
приємні місця для 
Нього на той день, 

коли Він повернеться.

Єпископ  
Джеральд Коссе
Верховний 
єпископ
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Минулого року, саме перед Різдвом, я був на 
обіді, влаштованому на честь високопосадово-
го французького чиновника, який не є членом 

Церкви. Обід проходив у Меморіальному будинку  
Джозефа Сміта в Солт- Лейк- Сіті, шт. Юта.

Перед тим як сісти за стіл, ми провели нашого гостя 
до оглядового вікна на 10- му поверсі, з якого для від-
відувачів відкривається прекрасний вид на Храмову 
площу. Вид був чарівним. Cолт- Лейкський храм височів 
серед міріад яскравих вогників. Ми безмовно стояли там 
кілька хвилин.

Повернувшись у бенкетний зал, чиновник поставив 
нам неочікуване запитання: “Чи вірите ви в кінець світу?” 
Це запитання привело до натхненної бесіди про Друге 
пришестя Господа і важливість для всіх нас бути готови-
ми прийняти Його в той день, коли Він повернеться.

Коли я думав про храм, яким ми щойно милувалися, 
до мене прийшла чудова думка: “Коли Ісус повернеть-
ся, у Нього нарешті буде прекрасне місце, де Він 
зможе жити!”

У Путівнику по Писаннях зазначено, що храм це 
“у буквальному значенні— дім Господа” 1. Іншими  
словами, це не просто певне символічне місце. Храми 
нашого розподілу— це підготовлені і посвячені будинки, 
куди Він може прийти фізично. Господь сказав, що Його 
Церква повинна бути встановлена, “щоб Мій завітний 
народ могло бути зібрано в одне, у той день, коли Я 
прийду у Свій храм” (УЗ 42:36; курсив додано).

Який вражаючий контраст порівняно зі смиренним 
початком смертного життя Спасителя. Він, Цар над 
царями і Господь над панами, народився у простій 
стайні і Його поклали в ясла, “бо в заїзді місця не стало” 
(Лука 2:7). У дитинстві Ісус не завжди насолоджувався 
комфортом постійної домівки, наприклад тоді, коли 
Його сім’я втекла в Єгипет, щоб врятуватися від жорсто-
кості тирана (див. Матвій 2:13–14).

Ми не знаємо подробиць тимчасового перебування 
Його сім’ї в Єгипті, але, ймовірно, Він і Його батьки 
жили важким життям біженців—життям, яке можна 
порівняти з життям багатьох переселенців у наш час, 
які втекли від війн та громадянських конфліктів в Африці 
та на Близькому Сході.

ПІДГОТУВАТИ  
МІСЦЕ ДЛЯ  

ГОСПОДА
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Навіть у Своєму дорослому житті Ісус сказав, що 
у Нього не було звичайної домівки. Одного дня, до 
Нього підійшов чоловік і сказав: “Я піду за Тобою, 
хоч би куди Ти пішов”. Спаситель відповів: “Мають 
нори лисиці, а гнізда небесні пташки,—Син же  
Людський не має ніде й голови прихилити!” (Лука 
9:57, 58).

Мої брати і сестри, щоразу, коли я чую історію про 
народження і земне священнослужіння Спасителя, то 
думаю про наш особистий обов’язок готувати гостин-
ні місця для Нього на той день, коли Він повернеться. 
Що ми можемо робити?

Ідіть до храму
По- перше, давайте будемо готові прийняти Його 

в Його власному домі—в храмі. Хто з нас не мріяв  
відвідати місця, де народився, жив і виконував своє 
земне священнослужіння Спаситель? Багато хто подо-
рожував до Святої землі ціною великих жертв. Але, 
наскільки важливо, щоб ми відвідували місця, в які 
одного дня Він може повернутися. Один з найкращих 
способів, в який ми, як Його учні, можемо приготу-
ватися до Його Другого пришестя,—це регулярно 
ходити в Його святий дім і поєднатися з Ним через 
священні завіти.

Підготуйте свій дім
По- друге, ми можемо зробити наші домівки місцями, 

де Господь хотів би залишитися. У Писаннях ми чита-
ємо багато розповідей про добрих людей, які вітали 
й приймали у своїх домівках Спасителя. Тож давайте 
поставимо собі ці запитання: Чи прийнятний мій дім 
для Господа? Чи є він безпечним, мирним і сповне-
ним Духа місцем, де Він відчував би себе комфорт-
но? Нашим домівкам не потрібно бути просторими й 
розкішними. Смиренне помешкання, зосереджене на 
євангелії, в якій перебувають турботлива сім’я і друзі, 
зробила б Його щасливим.

Збирайте вибраних
По- третє, ми можемо допомагати збирати Його 

вибраних з усього світу—навіть, якщо це означає 

залишити наші домівки на певний час, щоб допомог-
ти будувати Його царство на землі. Історія Божого 
народу— це історія святих, які завжди були готові 
й бажали йти туди, куди Господь хотів, щоб вони 
йшли. Я думаю про пророків давнини, таких як 
Авраам, Ісак, Яків, Йосип, Мойсей, Легій та багато 
інших. Я думаю про апостолів Господа у середині 
часів, які невтомно поширювали євангелію по всьому 
Середземномор’ю.

Пророки і апостоли останніх днів, разом з тисяча-
ми місіонерів, несли й продовжують нести послання 
Христа до чотирьох кінців землі. Вони готові залишити 
комфорт їхніх домівок, щоб запропонувати своє служін-
ня у винограднику Господа.

Допомагайте тим, хто в нужді
І нарешті, чудовий спосіб підготувати місце для 

Господа— це допомагати нашим ближнім, які не мають 
домівки. На зорі Відновлення були часи, коли у святих 
не було притулку. Коли вони шукали Сіон, нетерпимість 
і злочестивість їхніх ворогів часто змушували їх залиша-
ти свої домівки.

Президент Бригам Янг (1801–1877) використав такі 
зворушливі слова, щоб описати їхній стан: “Нас знову 
і знову виганяли з наших мирних домівок, а нашим жін-
кам і дітям доводилося жити в преріях, у лісах, на доро-
гах і в наметах посеред зими, страждаючи від усіляких 
труднощів навіть до смерті” 2.

В одному з найбільш зворушливих епізодів цієї доби 
висвітлюється маленьке селище Квінсі, штат Іллінойс, 
взимку 1839 року. У той час ця громада поселенців і 
фермерів, розташована на березі річки Міссісіпі, налі-
чувала близько 1500 душ, які жили у важких умовах. 
Посеред суворої зими до них несподівано прибуло 
приблизно 5000 членів Церкви, які рятувалися втечею 
через наказ про знищення, виданий губернатором 
Міссурі. Ці святі перебували у стані крайньої бідності 
й горя, перетнувши вкриті кригою води ріки Міссісіпі 
пішки. Виявляючи неймовірну великодушність, жителі 
Квінсі прийняли їх з розпростертими обіймами, від-
криваючи їм свої домівки і ділячись своїми мізерними 
запасами харчів.
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Один з жителів Квінсі описав прибуття цих біженців 
так: “Багато святих були раді знайти притулок від бурі в 
моєму домі, поки не знайшли собі місце для проживан-
ня. Дуже багато ночей підлога обох поверхів була засте-
лена постілями так щільно, що було неможливо ступити 
ногою, не наступивши на постіль” 3.

Для тих з нас, хто має благословення жити в більш 
спокійних і заможних умовах, ці розповіді мають велике 
значення. Вони навчають нас бути народом, який завжди 
готовий простягти руку допомоги безпритульним і бідним. 
Незалежно від того, де ми живемо,— в місцях з великим 
напливом біженців чи в маленьких, віддалених громадах, 
існує багато способів служити тим, кому важко забезпечи-
ти себе речами першої потреби, які необхідні для життя. 
Ми можемо робити внески в Гуманітарний фонд Церкви. 
Ми можемо працювати з іншими людьми в наших грома-
дах, які з любов’ю служать тим, хто перебуває в нужді. Ми 
можемо стати друзями переселенцям, коли вони приїжд-
жають в наші громади. Ми можемо щиро вітати незнайо-
мих людей, які відвідують наші приходи і філії.

В одному з наших найпрекрасніших гімнів розпові-
дається історія про незнайомця, який знайшов притулок 
у чоловіка з великим милосердям.

Коли дерева вітер гнув
І сніг у вікна порошив,

Знайомий голос я почув
І швидко двері відчинив.
Його я щиро привітав
І на печі йому послав.
Я ж на підлозі спати ліг— 
Неначе біля Божих ніг. …

“Дивись на Мене”,—Він сказав,
І я крізь сльози на очах
Узрів, що мій Знайомець мав
Сліди Голгофи на руках.
І Він ім’я моє назвав,
За плечі взяв і обійняв.
І тихо мовив Цар царів:
“Ти все для Господа зробив” 4.

Я пишаюся тим, що належу до Церкви, яка ніколи 
не припиняє допомагати бідним і нужденним землі. Я 
відчуваю смирення завдяки численним вчинкам любові 
і милосердя, малим і великим, які щодня здійснюються 
Церквою та її членами. Ці вчинки завжди будуть важли-
вою частиною місії Церкви, оскільки це— Церква Ісуса 
Христа і ми прагнемо наслідувати Його приклад.

Ісус є нашим Спасителем і Викупителем. Я свідчу, що 
Він народився в середині часів, що Він живе і що одно-
го дня Він повернеться у славі, щоб правити й царюва-
ти над Своїм земним царством.

Щоб приготуватися, я запрошую вас частіше ходити 
в Його святий дім; створити у своєму домі атмосферу 
безпеки, любові й миру; і брати участь у збиранні Його 
вибраних з чотирьох кінців землі. Я також молюсь, щоб 
ви відчували особливе бажання з любов’ю простягати 
руку допомоги тим людям серед нас, які не мають дому 
й потерпають від бідності. Чинячи так, ви підготуєте 
місце у своєму серці й домівку, які будуть приємні для 
Спасителя, і Його повернення дійсно буде чудовим і 
дивовижним днем. ◼

ПОСИЛАННЯ:
 1. Путівник по Писаннях, “Храм”; курсив додано.
 2. Brigham Young, in B. H. Roberts, A Comprehensive History of 

the Church, 2:509.
 3. Wandle Mace, in Ora H. Barlow, The Israel Barlow Story and 

Mormon Mores (1968), 156; див. також сс. 154–155.
 4. “Той бідолашний чоловік”, Гімни, № 16.
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З усіх якостей Ісуса Христа, мабуть, найважливішою є та, що Він “повн[ий] 
благодаті” (Іван 1:14). В Писаннях слово благодать найчастіше стосуєть-
ся божественної готовності й сили благословляти, наділяти дарами або 

якимось іншим способом діяти на благо людини. Біблійний словник дає таке 
визначення: “Головна ідея слова [благодать]—це божественні засоби допомо-
ги або сили. … Благодать— це уможливлююча сила (“Grace”). Вона дає здат-
ність людині робити те, що вона не може зробити самотужки або стати такою, 
якою вона не спроможна стати, докладаючи лише власні зусилля.

Усі ми потребуємо такої уможливлюючої сили. Ми—сини і дочки Бога. Як 
такі, ми маємо потенціал стати такими, як Він.

Старійшина 
Джеймс Дж. 
Гамула
Сімдесятник

Мета благодаті—робити нас здатними досконаліше 
дотримуватися заповідей і бути більше схожими на 

Христа, поки ми не сягнемо зросту Христової повноти.

БОЖЕСТВЕННА СИЛА  
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Наша духовна і тілесна неспроможність
Хоча й очікується, що ми досягнемо “повноти  

Христової” (Eфесянам 4:13), ми просто не можемо 
зробити це власними силами. Кожен з нас має дві 
складові— вічний дух і смерте тіло (див. Авраам 3:18). 
Наш вічний дух приходить у світ завдяки прийнятим 
нами рішенням у доземному світі. Ці рішення, при-
йняті у доземному світі, є складовою нашої сутності, 
характеру і духовного розуму. Важливо те, що немає 
двох однакових духів (див. Авраам 3:19). Кожен дух 
має різну ступінь духовного розуму, тобто світла й 
істини (див. УЗ 93:36) відповідно до свого доземного 
вибору. У той час як при народженні смертного тіла 
наші духи можуть приходити чистими й незаплямо-
ваними і навіть благородними й великими, жоден з 
наших духів ще не досягнув досконалого розвитку 

повноти Христової. Удосконалення духа може дося-
гатися під час набуття життєвого досвіду й пізніше в 
духовному світі, але вдосконалення духа не буде пов-
ністю завершеним до Воскресіння.

Крім того, що наші духи на даний момент не є доско-
налими, наші смертні тіла також недосконалі. Якими б 
дивовижними вони не були, наші смертні тіла підвладні 

старінню, занепаду й смерті, а також бажанням, апети-
там і пристрастям, яких ми раніше не знали. За таких 
умов надзвичайно важко повною мірою підкорити тіло 
волі духа. Надто часто дух піддається бажанням плоті. 
Деякі з найвеличніших духів, які прийшли на землю, 
докладали великих зусиль, аби підкорити свою фізич-
ну плоть. “Моє серце засмучене через мою плоть,— 
вигукував Нефій.—  Я в оточенні, через спокуси і гріхи, 
які так легко обплутують мене” (2 Нефій 4:17, 18; див. 
також вірш 27).

Війна між духом і тілом стає все важчою з причини 
ще однієї реалії земного життя. Наші фізичні тіла сфор-
мовані з матеріалів “занепалого” світу, що дає Сатані 
особливу “силу підкоряти” (2 Нефій 2:29). Президент 
Бригам Янг (1801– 1877) зробив наступне спостережен-
ня: “Не думайте, що ми, будучи в плоті, коли- небудь 
звільнимося від спокуси згрішити,— сказав він.—  Дехто 
думає, що може освятитися у плоті— як тілом, так і 
духом— і стати настільки чистим, що ніколи знову не 
відчує наслідків сили супротивника всієї правди. Якби 
людина могла досягнути такого ступеня вдосконалення 
в плоті, то вона не могла б ні померти, ні залишатися в 
світі, де превалює гріх. … Я думаю, що ми більшою чи 
меншою мірою відчуватимемо наслідки гріха так довго, 
поки живемо на землі і поки не перейдемо через оста-
точне випробування під назвою смерть” 1.

Божественна сила благодаті
Нам потрібна божественна сила, яка може пере-

мінити наші душі з усіма теперішніми слабкостями і 
недоліками на богів з усіма відповідними силами, чес-
нотами і здібностями. На щастя, така божественна сила 
існує—це Божа благодать. Лише завдяки Божій бла-
годаті нам “буде додано” (Aвраам 3:26), і тоді з часом 
ми досягнемо повноти Христової. Насправді, саме так 
Христос досягнув Своєї повноти. 

Як Господь сказав Джозефу Сміту: “Той, хто сприймає 
світло і залишається в Богові, сприймає більше світла; 
і те світло яскравішає і яскравішає аж до дня доскона-
лого” (УЗ 50:24). Але якщо ми легковажно ставимося до 
милостивих благословень, які отримуємо від Господа, 
або навіть ігноруємо їх, тоді “більше буде забрано” 
від нас (3 Нефій 26:10). За таких обставин ми отримуємо 

Коли Петро тримав свій погляд 
на Господі і діяв з вірою, він мав 
силу робити те, що не зміг би 

зробити самостійно—іти по воді. 
Таким і є доступ до Господньої 

благодаті, коли ми її потребуємо.
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“Бож[у] благодат[ь] … надармо” (2 Корин-
тянам 6:1) і згодом можемо повністю “від-
пасти від благодаті” (УЗ 20:32).

Беручи до уваги все це, нам слід нав-
читися терпляче ставитися до своїх та 
чужих слабкостей та недосконалостей, 
і ми повинні навчитися завзятості в про-
цесі вдосконалення, який неминуче буде 
поступовим.
Віра в Ісуса Христа

Розуміння того, як надається благо-
дать, допомагає нам розуміти, за допо-
могою яких принципів благодать може 
повністю наповнювати нас. Віра в Ісуса  
Христа є першим принципом, який  
запрошує благодать (див. Римлянам 
5:1–2). Істина, надія, вчинки і стверджую-
че свідчення—це основні складові віри, і 
вони є шляхом до отримання Господньої 
благодаті.

Поміркуйте, наприклад, над тим, як 
Петро ішов до Господа по воді. Як іноді 

це буває з нами, Петро та учні були посе-
ред вируючого моря. Ісус наблизився до 
них, ідучи по воді, і запросив їх підійти 
до Нього. З надією Петро зробив крок з 
човна у вируюче море і пішов до Господа. 
Його надія на Христа, поєднана з вчин-
ком, дозволила отримати силу йти по воді. 
Але, поглянувши на бурю навколо нього, 
Петро засумнівався і почав тонути. “Рятуй 
мене, Господи!”—заволав він. У відповідь, 
як написано в Писаннях, “зараз Ісус про-
стяг руку й схопив його” (Maтвій 14:30–31). 
Коли Петро тримав свій погляд на Господі і 
діяв з вірою, він мав силу робити те, що не 
зміг би зробити самостійно— іти по воді.

Коли Петро відвів свій погляд від Госпо-
да і засумнівався, то відокремив себе від 
тієї сили, міг розраховувати лише на себе 
і почав тонути. Зверніть увагу, якою була 
реакція Господа на прохання Петра про 
допомогу. “Зараз” Господь простягнув 
Свою руку, щоб врятувати його. Таким 
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і є доступ до Господньої благодаті, коли 
ми її потребуємо.
Покаяння

Покаяння— це другий принцип, який 
дає нам можливість отримати благодать. 
Мормон навчав: “Благословенні ті, хто 
покається і прислухається до голосу 
Господа Бога їхнього; бо це ті, які будуть 
спасенні. І нехай Господь дарує, … щоб 
людей було приведено до покаяння і 
добрих діянь, щоб їх було відновлено 
до благодаті за благодать, згідно з їхніми 
діяннями” (Геламан 12:23–24). З цього 
уривка чітко видно, що серце, яке кається, 
і добрі діяння перебувають в гармонії з 
благодаттю.

Розгляньмо приклад Алми молодшого. 
Він разом з синами Мосії “були найганебні-
шими грішниками” (Moсія 28:4). Коли ангел 
Господній явився Алмі, тоді він зрозумів, 
яким гріховним і неправедним було його 
життя. У той момент він був “виснажений 
вічним катуванням” (Aлма 36:12). “Сама 

думка про те, що я прийду до присутно-
сті мого Бога,— казав він,— виснажувала 
мою душу невимовним жахом” (Aлма 
36:14). Але Алма пригадав, що його батько 
казав йому про пришестя Ісуса Христа, 
щоб спокутувати гріхи світу. Цей спогад 
спонукав його вигукнути від усього сер-
ця: “O Ісусе, Ти, Сину Божий, змилуйся 
наді мною” (Aлма 36:18). І відразу ж він 
“не пам’ятав більше [свого] болю” і його 
“більше не мучила згадка про [його] гріхи” 
(Aлма 36:19).

Душа Алми, яка прагнула покаяння, була 
відкрита для сили, що очистила і змінила 
його, зробивши новим створінням. Він 
більше не прагнув зруйнувати Божу Цер-
кву. Натомість Алма, щоб знайти рівновагу 
в житті, трудився над розбудовою Церкви, 
допомагаючи іншим покаятися і отримати 
Святого Духа. Перетворення Алми молод-
шого із запеклого грішника на пророка 
Божого—це хвилюючий приклад сили 
Господньої благодаті, яка як виправдовує, 
так і освячує кожного з нас.
Смирення

Третій принцип—це смирення. Господь 
навчав Моронія: “Достатньо Моєї благодаті 
для всіх людей, які упокорюються переді 
Мною; бо якщо вони упокорюються пере-
ді Мною і мають віру в Мене, то Я вчиню 
так, щоб слабке стало сильним для них” 
Етер 12:27. Перетворення слабкого на 
сильне— це і є робота благодаті.

Якщо смирення є необхідним, то ми 
можемо запитати: а що таке смирення? 
Якщо дати коротке визначення, смирення— 
означає підкорити свою волю волі Бога і 
віддати Йому шану за те, що було досяг-
нуто. У цьому Ісус Христос є найбільшим 
прикладом для нас. Його смирення і упо-
корення досконало виявилися під час Його 
спокутної жертви. “Отче Мій,— молився 
Ісус,— коли можна, нехай обмине ця чаша 

Віра в Ісуса Христа є першим  
принципом, який запрошує  
благодать. Покаяння— це  

другий принцип, який 
дає нам можливість 

отримати благодать.
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Мене… Та проте,— не як Я хочу, а як Ти” 
(Maтвій 26:39). Повнота Божої благодаті 
наповнювала Христа в цей час.
Старанність

Четвертий принцип— це старанність. Як 
навчав Нефій свій народ: “Це благодаттю 
ми спасенні після всього, що ми можемо 
зробити” (2 Нефій 25:23). Хтось, прочитав-
ши цей уривок, може подумати, що Божа 
благодать не проливається, поки ми не 
докладемо найкращих зусиль. Я розумію 
його по- іншому. Просто існує дуже багато 
прикладів Божої благодаті, яка пролива-
лася на людину в той час як вона нічого 
не робила. Сила Воскресіння, наприклад, 
дана всім благодаттю Божою, незалежно 
від зусиль кожного з нас. Я розумію слова 
Нефія “після всього, що ми можемо зроби-
ти” як такі, що означають, що Божа благо-
дать проливається на нас, коли ми старанні. 
Як писав старійшина Брюс С. Хейфен, 
колишній сімдесятник: “Спасителевий дар 
благодаті, яку Він нам дає, не обов’язково 
обмежується в часі словами “після” всього, 
що ми можемо зробити. Ми можемо отри-
мувати його благодать до, під час або після 
того, як ми докладемо найкращих зусиль” 2.

Розгляньмо приклад брата Яреда. Йому 
було наказано будувати барки і переправ-
лятися на них через океан. Поступово 
брат Яреда старанно виконував Господні 
настанови. Коли він закінчив барки, то 
почав непокоїтися через те, що в барках 
буде темно і попросив Господа забезпечи-
ти їх освітленням. Хоча Господь міг легко 
вирішити проблему, однак натомість він 
запитав у Брата Яреда: “Що ти хочеш, щоб 
Я зробив, аби ви мали світло на ваших 
суднах?” (Етер 2:23). У відповідь брат 
Яреда старанно підготував 16 камінців і 
дав їх Господу та попросив доторкнутися 
до них, аби вони “могли сяяти в темряві” 
(див. Eтер 3:1–4).Ф
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Брат Яреда не виконав усього, що дору-
чив йому Господь, але, незважаючи на 
це, Господь застосував Свою силу заради 
брата Яреда, доторкнувшись до кожного  
камінця, змушуючи їх давати світло, необ-
хідне для очікуваної подорожі. Таким 
чином Господь показав Своє бажання і 
готовність застосовувати Свою божествен-
ну силу до нас, якщо ми старанно робимо 
все, на що спроможні.
Послух

П’ятим принципом є послух. “Бо 
якщо ви виконуєте Мої заповіді,— каже 
Господь,— ви отримуватимете благодать за 
благодаттю” (УЗ 93:20). Мороній каже про 
це так: “Якщо ви відринете від себе всю 
безбожність і любитимете Бога з усією 
вашою могутністю, розумом і силою, тоді 
Його благодаті буде достатньо вам, щоб 
через Його благодать ви могли бути доско-
налими в Христі” (Mороній 10:32).

Не применшуючи Господньої наста-
нови виконувати заповіді або Моронієву 
настанову відринути від себе всю безбож-
ність, ми повинні розуміти, що благодать 
не залежить від нашої досконалості. Якби 
благодать залежала від того, наскільки 
досконало ми дотримуємося заповідей 
або досконало відмовляємося від усієї 
безбожності, то наша незмінна недоско-
налість, що супроводжує земне життя, 
навіки стала б перепоною до отримання 
благодаті. Зрештою, мета благодаті— 
зробити нас здатними досконаліше дотри-
муватися заповідей і бути більше схожими 
на Христа, поки ми не сягнемо зросту 
Христової повноти. 

Господню настанову дотримувати-
ся заповідей і Моронієву настанову 
відринути від себе всю безбожність 
треба розуміти як те, що виконувати 
все це треба якнайкраще. Хоча наші 
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вчинки є важливими, більш важливими є наміри  
нашого серця.
Отримання Святого Духа і прагнення дарів Духа

Останній принцип— отримання Святого Духа і 
прагнення дарів Духа (див. Moсія 18:16). Дійсно, ми 
сповнені Божої благодаті, коли отримуємо Святого 
Духа, бо саме Святий Дух розподіляє і доносить до 
нас Божі сили, що освячують, роблять спроможними 
і вдосконалюють.

З цього приводу старійшина Парлі П. Пратт (1807–
1857), з Кворуму Дванадцятьох Апостолів, навчав тако-
му: “Дар Святого Духа … пришвидшує всі розумові 
здібності, збільшує, поглиблює, розширює і очищує всі 
природні пристрасті та вподобання і пристосовує їх 
даром мудрості до їхнього правильного використання. 
Він надихає, розвиває, вдосконалює і робить зрілими 
позитивні симпатії, насолоди, смаки, родинні почуття 
та вияв любові, на які здатна наша природа. Він нади-
хає бути чеснотними, добрими, хорошими, ніжними, 
м’якими і милосердними. Він розвиває красу, зовнішній 
вигляд і риси характеру людини. Він сприяє розвитку 
здоров’я, сили, енергійності та дружніх почуттів. Він 
активізує всі фізичні й розумові здатності людини. Він 
зміцнює і тонізує нервову систему. Одним словом, він 
дає, певним чином, життєву силу кісткам, радість сер-
цю, світло очам, музику вухам і життя всьому єству” 3.

Ці благословення приходять до нас, коли ми отри-
муємо Святого Духа після хрищення і конфірмації. 
Старійшина Орсон Пратт (1811–1881), з Кворуму  
Дванадцятьох Апостолів, навчав, що “коли Святий 
Дух оселяється в людині, Він не лише очищує, освячує 
і вдосконалює її відповідно до того, як вона підда-
ється Його впливу, але також наділяє людину певним 
даром, який буде на користь їй та іншим. … Ці духовні 
дари розподіляються між членами Церкви відповідно 
до їхньої вірності, обставин, природних здібностей, 
обов’язків і покликань; щоб усі могли належним чином 
отримати настанови, підтвердження, вдосконалення 
і спасіння” 4.

Достатність Божої Благодаті
Ісус Христос сповнений благодаті. Христос здо-

був багатства Своєї благодаті від Батька і робив це 

“благодать за благодаттю” (УЗ 93:12). Подібним чином 
ми отримуємо благодать за благодаттю. Ми будемо 
обдаровані всіма якостями і характеристиками Бога. 
Зрештою, ця уможливлююча і вдосконалююча сила 
благодаті доступна завдяки принципам віри, покаяння, 
смирення, старанності, послуху і прагненню отримати 
Духа та його дари.

Господньої благодаті достатньо, аби підняти вас від 
смерті й гріха та обдарувати вічним життям. Її достат-
ньо, аби змінити вас, перетворити вас і вдосконалити. 
Її достатньо, щоб зробити вас спроможними повною 
мірою усвідомити свій божественний потенціал синів 
і дочок Бога. ◼
З виступу на духовному вечорі Церковної системи освіти “His Grace 
Is Sufficient for You” (“Його благодаті достатньо для вас”), виголошено-
го 3 червня 2014 р. в Університеті Бригама Янга–Гавайї. Повну версію 
виступу можна знайти на сайті devotional. byuh. edu.
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Господньої благодаті достатньо, 
аби підняти вас від смерті й гріха 
та обдарувати вічним життям. 

Її достатньо, аби змінити вас, 
перетворити вас і вдосконалити.

ПОСИЛАННЯ
 1. Brigham Young, у Deseret News, June 3, 1863.
 2. Bruce C. Hafen, The Broken Heart: Applying the Atonement to 

Life’s Experiences (1989), 155–156.
 3. Parley P. Pratt, Key to the Science of Theology: A Voice of Warning 

(1978), 61.
 4. Orson Pratt, in Masterful Discourses and Writings of Orson Pratt, 

comp. N. Lundwall (1962), 570, 571.
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Джордж Орландо Кокко  
Сантанжело, Покликання (див. 
Матвій 4:19–20), Аргентина, 
переможець, в якості нагороди 
робота буде придбана Церквою

“РОЗКАЖИ  
ПРО  Ісуса  МЕНІ”

10- Й МІЖНАРОДНИЙ  
МИСТЕЦЬКИЙ  

КОНКУРС: 



Далі наведена невелика вибір-
ка мистецьких робіт з 10- го 
Міжнародного конкурсу, 

роботи якого недавно демонстру-
валися в Музеї церковної історії 
в Солт- Лейк- Сіті, штат Юта. Було 
вибрано дев’яносто вісім мистець-
ких робіт з 944 поданих із 40 країн 
усього світу. В якості теми своєї 
творчості, митці могли вибрати 
будь- яку історію з життя нашого 
Спасителя Ісуса Христа. Розкриття 
цих історій знайшло свій шлях в 
живописі, малюнках, скульптурах, 
кераміці, фотографіях, колажах, 
вишивці, вітражному склі та в циф-
ровому вигляді. 

Ви можете подивитися виставку 
он- лайн на сайті: lds. org/ go/ 10art.

Сабріна Джілл 
Скваєрз, Остання  

вечеря (див. 
Іван 13:1–35), 

Сполучені  
Штати Америки

Меган Рут 
Гетз, Прибули 

поклонитись Йому  
(див. Матвій 

2:1–2), Сполучені 
Штати Америки

Ісуса  МЕНІ”



Майкл Малм,  
Бути з Богом  

(див. Переклад 
Джозефа Сміта, 

Матвій 4:1, Сполу-
чені Штати Аме-

рики, переможець, 
в якості нагороди  

робота буде  
придбана Церквою

Робін Біррелл, Вона хліб 
спекла й рибу посушила  
(див. Іван 6:9–14), Сполучені  
Штати Америки
Роб Адамсон, Гора Переобра-
ження (див. Матвій 17:2), 
Сполучені Штати Америки
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Кейтлін  
Максфілд 

Коноллі,  
Жінка, яка вірила 

(див. Матвій 
9:22), Сполучені 

Штати Америки,  
переможець, 

в якості нагороди 
робота буде  

придбана 
Церквою

Елспет Янг, Маю Я інших 
овець (див. Іван 10:16), 
Сполучені Штати Америки

Метью Гайрум Делл,  
План спасіння 

(див. Іван 3:16), 
Австралія

Ерін Мідз, Все, що мала:  
Вдовина лепта (див. 
Марк 12:44), Сполучені  
Штати Америки
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Кетлін Пітерсон, 
Ісус і схоплена 

жінка (див. Іван 
8:11), Сполучені 

Штати Америки

Мічел Даян Оніон, 
Добрий Пастир 
(див. Лука 15:4), 

Сполучені  
Штати Америки



Деніел Алма Вілсон, 
Світло в темряві  
(див. Іван 8:12),  

Сполучені  
Штати Америки

Кларк Келлі Прайс, 
Чоловік Цей був 

справді Син Божий 
(див. Марк 15:39), 

Сполучені  
Штати Америки

Казуко Ковінгтон,  
Світи без кінця 
(див. Мойсей 2),  
Японія

Лестер Лі Йокум, 
В Саду (див. 
Матвій 26:36–39), 
Сполучені  
Штати Америки
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Старійшина  
М. Рассел 
Баллард
З Кворуму Дванад-
цятьох Апостолів

ЧЕРЕЗ  
НАВЧАННЯ І  

Знаходьте ж радість і мир, які приходять від знання 
того, що завдяки вашому навчанню ви торкнулися  

життя й надихнули когось із дітей Небесного  
Батька в цій подорожі назад у Його присутність.

ЧЕРЕЗ ВІРУ

Під час зборів навчання генеральних авторитетів  
Президент Гордон Б. Хінклі (1910–2008 рр.) так сказав 
про навчання доктрині Церкви: “Ми не можемо не 

бути надто уважними. Ми повинні стежити за тим, щоб не 
збитися [з курсу]. Намагаючись бути оригінальними, самобут-
німи й неповторними, ми можемо навчати тому, що повністю, 
можливо, й не відповідає основним доктринам цієї відновле-
ної Церкви Ісуса Христа. … Нам краще бути більш пильни-
ми. … Ми повинні бути вартовими на башті” 1.

Оскільки церковна освіта прямує вперед у ХХІ століття, 
нашим вчителям потрібно обміркувати всі зміни, які їм необ-
хідно зробити в тому, як вони готуються навчати, як і чого 
вони навчають, оскільки їм належить розвивати непохитну 
віру в житті нашої безцінної молоді.

Минули ті дні, коли студент ставив якесь щире запитання, 
а вчитель відповідав: “Не переймайся цим!” Минули ті дні, 
коли студент висловлював щире занепокоєння чимось, а 
вчитель у відповідь приносив своє свідчення, намагаючись 
уникнути цього питання. Минули ті дні, коли студенти були 
захищені від людей, які нападали на Церкву.

У цьому зверненні до вчителів релігії Церковної системи освіти старійшина 
Баллард називає принципи та дає поради, які стосуються всіх, хто навчає 
в Церкві.
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На щастя, Господь дав учителям ось цю своє-
часну й вічну пораду: “І оскільки у всіх немає віри, 
шукайте старанно і навчайте один одного словам 
мудрості; так, шукайте в найкращих книгах слів 
мудрості; прагніть знання, саме через навчання і 
також через віру” (УЗ 88:118).

Вона особливо актуальна сьогодні, бо не всі наші 
студенти мають віру, достатню, щоб прийняти викли-
ки, які чекають попереду, і тому що через Інтернет 
багато хто з них вже став відкритим для руйнівних 
сил світу, який дедалі стає все більше світським і є 
ворожим до віри, сімʼї та євангельських норм. Інтер-
нет розширює свій вплив по всьому світу: майже на 
кожний дім і на руки та розум наших студентів.

Ви можете допомогти студентам, навчаючи їх, 
що означає поєднувати навчання й віру, коли вони 
вчаться. Навчайте їх, формуючи цю звичку, та засто-
совуйте її у класі.

Президент Гарольд Б. Лі (1899–1973 рр.) зауважив:
“Ми хотіли б нагадати вам, що отримання знання 

через віру—це нелегкий шлях для навчання. Він 
вимагає напруженого зусилля та постійного старан-
ня через віру. …

Навчання через віру—це завдання не для ліниво-
го чоловіка [чи лінивої жінки]. Хтось влучно сказав, 
що такий процес вимагає напруження всієї душі, 
благання із самих глибин людського розуму і сполу-
чення його з Богом— ось так повинно створюватися 
правильне зʼєднання. Тільки тоді приходить “знання 
через віру” 2.

Знання через віру буде породжувати щире свід-
чення, а щире свідчення має силу змінити життя, 
як це проілюстровано в наведених далі коротких 
історіях.

Три історії
Фібі Картер залишила свій дім у штаті Мен, 

США, щоб бути разом зі святими в штаті Огайо у 
1830- х роках. Вона згадувала: “Мої друзі дивували-
ся з прийнятого мною рішення, однак щось всере-
дині спонукало мене триматися його. Моя матінка 
так сумувала через те, що я залишаю домівку, що 
я ледь це могла перенести; і якби не дух, який я 
відчувала всередині, то наостанку я б завагалася” 3.
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Фібі пішла за пророком Джозефом Смітом і була 
разом зі святими в Огайо, а пізніше в Юті, де вона 
й померла—вірна свята останніх днів і дружина- 
соратниця Президента Церкви Уілфорда Вудраффа 
(1807–1898 рр.).

Бувши студентом коледжу, Меріон Дж. Ромні  
(1897–1988 рр.) вирішив, що він не може служити 
на місії через складне фінансове становище своєї 
сімʼї. Але одного разу він почув виступ старійшини 
Мелвіна Дж. Балларда (1873–1939 рр.). Біограф зазна-
чає: “Навряд чи знав [Меріон], що курс його життя 
через дуже короткий час цілком зміниться”.

Ця історія продовжується так: “Уперше Меріон … 
повністю зрозумів, 
що означає бути під 
впливом одкровення. 
Пронизуюче, трепетне 
почуття охопило його 
душу. Ще ніколи … 
він не був настільки 
зворушеним, як тепер, 
коли слухав слова 
цього найновішого з 
апостолів. …

… Сяяння апосто-
лового обличчя та 
щирість [його] свідчен-
ня викликали в нього 
непереборне бажання 
їхати на місію. … Він 
знав, що його плани 
навчатися далі повинні 
бути відкладені” 4.

Невдовзі Меріон вже прямував до Австралії, де він 
віддано служив. Згодом він став могутнім апостолом і 
членом Першого Президентства.

Останньою є історія, яку розповів президент Бойд 
К. Пекер (1924–2015 рр.), президент Кворуму Дванад-
цятьох Апостолів, про вплив одного старенького вчи-
теля на Уільяма Е. Берретта. Цей вчитель, навернений 
з Норвегії, погано володів англійською мовою. Та, як 
згадував президент Пекер, незважаючи на вчителеві 
недоліки, брат Берретт так свідчив про свого вчителя: 
“Ми могли зігрівати свої руки біля вогню його віри” 5.

З часом Уільям став керівником семінарій, інститутів 
та церковних навчальних закладів.

Для Фібі, Меріона та Уільяма почуте щире свідчен-
ня стало тим каталізатором, яке змінило їхнє життя 
назавжди. Те саме може статися також і з тими, кого 
навчаєте ви. Однак зважаючи на реалії сучасного 
світу, щирого свідчення не завжди може бути достат-
ньо. Фібі, Меріон та Уільям були чистими й щирими, 
вільними від порнографії та приземленості, коли 
вони сиділи біля ніг натхненних місіонерів, учителів 
і провідників. Дух легко проникав у їхні лагідні  
й чисті серця.

Сьогодні ж ситуація зовсім інша. Деякі ваші студенти 
вже були заражені порнографією і приземленістю ще 
до того, як вони прийшли у ваші класи.

Лише покоління тому наші молоді люди мали доступ 
до інформації про нашу історію, доктрину та заведені 
порядки, яка в основному обмежувалась матеріалами, 
виданими Церквою. Лише деякі студенти стикалися з 
альтернативними інтерпретаціями. Здебільшого наші 
молоді люди жили захищеним життям.

Наші тогочасні навчальні матеріали, хоч і були 
створені з найкращими намірами, не готували сту-
дентів для сьогоднішнього дня—дня, коли студенти 
мають миттєвий доступ фактично до всієї інформації 
про Церкву, в якій відображаються будь- які можли-
ві точки зору. Сьогодні те, що вони бачать на своїх 
мобільних пристроях, мабуть, і випробовує віру, і 
сприяє їй. Багато наших молодих людей більш зна-
йомі з Google, ніж з євангелією, більш налаштовані 
на Інтернет, ніж на натхнення, і тяжіють більше до 
Facebook, ніж до віри.

Опанування доктрини
У світлі цих змін Церковне правління освіти нещо-

давно затвердило програму для семінарії, що назива-
ється “Опанування доктрини”. Основуючись на тому, 
що вже було зроблено завдяки програмі “Опанування 
уривків з Писань”, ця нова програма зосереджена на 
розвиненні й зміцненні віри наших студентів в Ісуса 
Христа та збільшенні їхньої здатності жити за єван-
гелією та застосовувати її у своєму житті. Маючи за 
джерело Писання та слова пророків, вони дізнають-
ся, як діяти з вірою в Христа, щоб набути духовного 
знання й зрозуміти Його євангелію. І вони матимуть 

Багато наших молодих людей 
більш знайомі з Google, ніж з 
євангелією, більш налаштовані 
на Інтернет, ніж на натхнення, 
і тяжіють більше до Facebook, 
ніж до віри. 



можливості дізнатися, як застосовувати 
доктрину Христа та євангельські принци-
пи для вирішення запитань та проблем, 
з якими вони стикаються щодня серед 
своїх однолітків та в соціальних медіа.

Ця програма— натхненна і своєчасна. 
Вона матиме чудовий вплив на наших 
молодих людей. Проте успіх програми 
“Опанування доктрини” і всіх інших про-
грам навчання в Церковній системі освіти 
великою мірою буде залежати від наших 
вчителів.

Які ж можливості й обовʼязки мають 
вчителі євангелії у ХХІ столітті, стикаю-
чись з цими труднощами? Очевидно, що 
ви, вчителі, повинні любити Господа, 
Його Церкву і своїх студентів. Ви також 
повинні свідчити—щиро і часто. Крім 
того, більш ніж будь- коли в нашій історії 
вашим студентам також потрібно отри-
мувати благословення завдяки вивченню 
доктринального та історичного змісту та 
контексту через навчання і через віру, 
яке супроводжується щирим свідченням, 
аби вони могли стати цілковито й твердо 
наверненими до євангелії та були відда-
ними Ісусу Христу все життя. Цілковите 
й тверде навернення означає, що вони 
упродовж всього свого життя будуть 
“залишатися у човні і триматися” 6.

Аби вам зрозуміти доктринальний 
та історичний зміст і контекст уривків 
з Писань та подій з нашої історії, вам 
потрібно буде вчитися з “найкращих 
книг”, як це наказав Господь (УЗ 88:118). 
Серед “найкращих книг”: Писання, 
учення сучасних пророків і апостолів, 
а також найкращі доступні дослідження 
вчених- СОД. Завдяки своїм невтомним 
зусиллям дізнаватися більше через нав-
чання і через віру, ви зможете допомогти 
своїм студентам набувати навичок і сфор-
мувати погляди, необхідні, щоб розрізня-
ти між надійною інформацією, яка буде 

надихати їх, та напівістинами і неправиль-
ними інтерпретаціями доктрини, історії 
та діяльності Церкви, які будуть тягти 
їх вниз.

Попереджайте їх про труднощі, які 
виникатимуть в них, коли вони поклада-
ються на Інтернет у пошуках відповіді на 
запитання, що мають вічну значущість. 
Нагадуйте їм, що Яків не сказав: “А якщо 
кому з вас не стачає мудрости, нехай зай-
де в Google!” (див. Якова 1:5).

Мудрі люди не покладаються на Інтер-
нет, щоб діагностувати емоційні, розумові 
та фізичні проблеми зі здоровʼям, особли-
во ті, що загрожують життю, та лікуватися 
від них. Натомість вони прагнуть знайти 
медиків, чиї досвідченість та кваліфікація 
визнані медичними і державними устано-
вами. І навіть тоді розсудливі люди праг-
нуть дізнатися ще одну думку.

Якщо це розумний підхід у знаходженні 
відповідей на питання стосовно емоцій-
ного, психічного та фізичного здоровʼя, 
то наскільки ж це важливіше, коли під 
загрозою опиняється наше вічне життя. 
Коли щось потенційно загрожує нашому 
духовному життю, нашим найціннішим 
сімейним стосункам та нашій належності 
до царства, ми повинні шукати вдумливих 
та вірних провідників Церкви, щоб вони 
допомогли нам. І, якщо необхідно, нам 
слід звернутися по допомогу до тих, хто 
має відповідну академічну освіту, досвід 
та знання.

Це я й роблю, коли мені треба знайти 
відповідь на мої власні запитання, на які 
сам я не можу відповісти. Я звертаюся по 
допомогу до братів у Кворумі дванадця-
тьох або до інших людей, які є знавцями 
в галузі історії та доктрини Церкви.

Учителі євангелії мають бути серед 
перших, за винятком сімей самих студен-
тів, хто назве авторитетні матеріали для 
тем, які можуть бути менш відомими або 

ЧЕРЕЗ НАВЧАННЯП РА Г Н І Т Ь  ВЧ И Т И СЯ  
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спірними, щоб студенти оцінювали все, 
що вони чують або читають, мірилом 
вже вивченого ними.

Духовне щеплення
Ми робимо медичне щеплення нашим 

дорогоцінним місіонерам перед тим, як 
послати їх на місце служіння, аби вони 
були захищені від хвороб, які можуть запо-
діяти їм шкоду. Аналогічно, перш ніж ви 
відправите своїх студентів у світ, зробіть 
їм щеплення, забезпечивши їх правиль-
ним, вдумливим і точним тлумаченням 
євангельської доктрини, Писань, нашої 
історії, а також тем, які іноді неправильно 
розуміються.

Серед кількох таких тем, які є менш 
відомим або спірними, я назвав би: мно-
жинний шлюб, камені провидців, різниця 
в розповідях про Перше видіння, процес 
перекладу Книги Мормона або книги 
Авраама, питання статі, раси і священства, 
а також Небесна Мати.

Робота, спрямована на щеплення 
наших молодих людей, часто буде ляга-
ти на вчителів Церковної системи освіти. 
Памʼятаючи про це, знаходьте час подума-
ти про ваші можливості та ваші обовʼязки.

Провідники Церкви сьогодні цілком 
усвідомлюють, яким необмеженим є 
доступ до інформації, і ми докладаємо 
надзвичайних зусиль, щоб давати точний 
контекст та розуміння вчень Відновлення. 
Першим прикладом таких зусиль є 11 ста-
тей на євангельські теми Gospel Topics на 
LDS.org 7, які дають зважене й достовірне 
тлумачення фактів, що мають відношення 
до спірних і маловідомих питань, що сто-
суються Церкви.

Важливо, щоб ви знали зміст цих ста-
тей. Якщо стосовно них у вас є запитан-
ня, будь ласка, зверніться до того, хто їх 
вивчав і розуміється на них. Іншими слова-
ми, опановуючи зміст цих статей, “прагніть 

знання, саме через навчання і також через 
віру” (УЗ 88:118).

Також вам слід ознайомитися з інфор-
мацією на сайті Joseph Smith Papers 8, у 
розділі Church history на сайті LDS. org та 
з іншими матеріалами, авторами яких є 
віддані вчені- СОД.

Зусилля, спрямовані на те, щоб зробити 
євангелію зрозумілою та провести духов-
не щеплення—через вдумливе вивчення 
доктрини та історії і палке свідчення— 
це найкраща протиотрута, яку ми має-
мо, щоб допомогти студентам уникати 
питань, сумнівів чи криз віри, з якими 
вони можуть стикатися в цьому інформа-
ційному столітті, і знаходити вихід з них.

Якщо ви, учителі, будете старатися, щоб 
краще зрозуміти нашу історію, доктрину 
та діяльність— краще, ніж ви це робите 
тепер,— то ви будете готові давати обду-
мані, точні та натхненні відповіді на запи-
тання ваших студентів.

Один із способів дізнатися, які запи-
тання є у ваших студентів,—це уважно  
їх слухати. Усі хороші вчителі повинні 
бути хорошими слухачами. Не тільки 
вислуховуйте своїх студентів, а й заохо-
чуйте їх у класі чи сам на сам ставити  
вам запитання на будь- яку тему. Одне 
з найважливіших запитань, які можуть 
поставити ваші студенти, це “Чому?” Коли 
його ставлять із щирим бажанням зрозу-
міти, тоді “Чому?” є чудовим запитанням. 
Саме це запитання місіонери хочуть 
почути від своїх зацікавлених слухачів. 
Чому ми тут? Чому з хорошими людь-
ми стається щось погане? Навіщо нам 
молитися? Чому ми повинні йти за Хри-
стом? Часто запитання “чому?” ведуть до 
натхнення й одкровення. Знання плану 
спасіння нашого Небесного Батька буде 
допомагати вам відповідати на більшість 
запитань “чому?”

І ось останнє зауваження стосовно 
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на глибокі запитання, які ставлять ваші студенти (див. 
УЗ 101:32–34).

Дозвольте мені застерегти вас: коли ви навчаєте 
своїх студентів і даєте відповіді на їхні запитання, то 
не наводьте стимулюючі віру або необґрунтовані чут-
ки чи застарілі уявлення й пояснення стосовно нашої 
доктрини і практик з минулого. Завжди мудро буде 
взяти собі за правило вивчати слова сучасних пророків 
і апостолів; бути в курсі нинішніх церковних питань, 
правил та заяв, відвідуючи сайти mormonnewsroom. org 
і LDS. org; знайомитися з працями визнаних, вдумливих 
та відданих вчених- СОД, аби переконатися, що ви не 
навчаєте того, що є неістинним, застарілим чи випад-
ковим і химерним.

Дослідники феномену зарозумілості зазначають, що 
“тенденція до зарозумілості, особливо в тих, хто самі 
себе вважають знавцями, … може заважати цим людям 
займатися самоосвітою, особливо в тих сферах, в яких 
вони вважають себе обізнаними” 10.

До того ж, щоб стати учнями на все життя, ви 
повинні також робити дещо у своєму власному житті, 
щоб дати Святому Духу працювати в вас. Серед цього: 
щиро молитися щодня, поститися з вірою, регулярно 
вивчати Писання і слова сучасних пророків та розду-
мувати над ними, зробити Суботній день насолодою, 
приймати причастя зі смиренням, завжди памʼятаючи 
про Спасителя, якомога частіше поклонятися у хра-
мі і, нарешті, простягати руку допомоги нужденним, 
бідним та самотнім— і тим, хто поряд, і тим, хто по 
всьому світу.

Аби належно використовувати свої можливості 
і належно виконувати свої обовʼязки, ви повинні  
практикувати те, чого навчаєте!

Будьте сміливими, шукаючи поради і приймаючи 
зауваження від тих, кому ви довіряєте: від свого чолові-
ка або дружини, від провідників священства чи керівни-
ків. Запитуйте їх, у чому саме ви можете поліпшити своє 
особисте учнівство. Уникайте всього, що віддаляє Духа.

Крім цього, чи можу я запропонувати, щоб ви час від 
часу проводили особисту співбесіду з собою і перегля-
дали 2 Нефій 26:29–32, Алма 5:14–30 та Учення і Завіти 
121:33–46? Це допоможе вам визначати ті спокуси, які 
можуть виникати у всіх нас. Якщо потрібно щось зміни-
ти у вашому житті, то змініть.

відповідей на запитання. Важливо навчати ваших 
студентів про те, що хоч євангелія і дає багато, якщо 
не більшість, відповідей на життєво важливі запи-
тання, та все ж у земному житті на деякі запитання 
не можна отримати відповіді, оскільки в нас немає 
інформації, необхідної для правильної відповіді. Як 
ми дізнаємося з книги Якова: “Бачите, великі і диво-
вижні діяння Господа. Які незбагненні глибини Його 
таємниць; і це неможливо, щоб людина розпізнала 
всі Його путі. І жодна людина не знає про Його путі, 
якщо вони не відкриті їй” (Кн. Якова 4:8; див. також 
УЗ 101:32–34).

Слово застереження
А тепер скажу слово застереження. Будь ласка, 

визнайте, що ви можете повірити, як і багато хто 
з ваших студентів вірять, що нібито ви— знавець 
Писань, доктрини та історії. Недавнє дослідження 
показало, що “чим більше люди вважають, що вони 
розуміються на якійсь темі, тим вірогідніше, що 
вони приписують собі більше розуміння її, навіть 
вдають, що мають знання про неї, … і фабрикують 
інформацію” 9.

Наші вчителі релігії повинні уникати цієї споку-
си, визначеної як зарозумілість. Найправильніше 
буде сказати: “Я не знаю”. Однак, сказавши так, ви 
маєте відповідальність знайти найкращі відповіді 

11 статей на євангельські теми Gospel Topics на LDS.org дають 
зважене й достовірне тлумачення фактів, що мають відношен-
ня до спірних і маловідомих питань, що стосуються Церкви.
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Уникайте спокуси ставити під сумнів мотивацію ваших 
співробітників. Замість цього глибше розберіться у своє-
му серці та проаналізуйте свої власні бажання й моти-
вацію. Тільки після цього Спаситель може змінити ваше 
серце і поєднати ваші бажання й мотивацію зі Своїми.

Підростаючому поколінню необхідно знати, розу-
міти, охопити Божий план спасіння і брати в ньому 
участь. Розуміння цього плану дасть їм божественне 
бачення, завдяки якому вони дивитимуться на себе як 
на синів і дочок Бога, а це стає свого роду призмою, 
через яку приходить розуміння майже кожної доктрини, 
практики і політики Церкви.

Сьогодні вчителям євангелії необхідно прийняти мож-
ливість і відповідаль-
ність навчати молодих 
людей ХХІ століття 
правильним принципам 
стосовно цього плану, у 
т.ч. божественно схва-
лену доктрину шлю-
бу та ролі сімʼї, як це 
визначено у Проголо-
шенні про сімʼю 11.

Доктрина про 
вічний шлюб

Доктрина про віч-
ний шлюб та сімʼю— 
це ключова частина 
Божого плану щастя. 
Вона включає в себе 
наші запечатані в храмі 
сімʼї як частину власної 
вічної сімʼї Небесного 
Батька в целестіально-

му царстві. Оскільки ця доктрина стосується безпосеред-
ньо Його власної сімʼї та Його власних духовних дітей, 
то в Бутті нам сказано, що “як чоловіка та жінку створив 
їх” і що Він наказав Батькові Адаму та Матері Єві: “Роз-
множуйтеся, і наповнюйте землю” (див. Буття 1:27–28).

Сказано, що план щастя починається з сімʼї і закін-
чується нею. Дійсно, сімʼя розпочала своє існування 
в доземному світі, де ми жили як члени сімʼї наших 
небесних батьків. І в кінці сімейні зобовʼязання і 

любов будуть не тільки продовжувати існувати, але 
й поширюватися через процес продовження роду 
(див. УЗ 131:1–4; 132:19).

Поворотна точка, яка обʼєднує все— усе, від чого 
залежить Божий план і наша вічна доля, і навколо якої 
обертається все інше,— це наш Спаситель, Ісус Христос. 
Його спокутна жертва робить можливим усе, у т.ч. й 
вічний шлюб та вічну сімʼю, в яких панують любов і 
турбота, і не обмежується цим.

Господь навчає нас, що жодна неодружена людина, 
якою б праведною вона не була, не може отримати все, 
що наш Небесний Батько має для своїх дітей. Неодру-
жена людина—це половина рівняння, і вона не може 
перебувати у найвищому ступені слави целестіального 
царства (див. 1 Коринтянам 11:11; УЗ 131:1–4).

Вашим студентам потрібно зрозуміти, що мета зем-
ного існування—стати більш подібними до Бога, отри-
мавши фізичне тіло, користуючись свободою вибору 
та виконуючи ролі, які попередньо належали тільки 
небесним батькам— ролі чоловіка, дружини і батьків.

Пророки запевнили, що всі, хто є гідними і хто покла-
дається на Ісуса Христа, але не має можливості бути 
запечатаними до своєї супутниці чи свого супутника або 
мати дітей в цьому житті, матимуть такі можливості у 
світі прийдешньому.

Навчайте молодих людей, що Господня Церква тут—це 
місце для всіх, щоб поклонятися, служити та разом зро-
стати, будучи братами і сестрами в євангелії. Нагадуйте 
їм, чого навчав Легій: що Божу мету і надію для всіх Його 
дітей можна загально висловити так: “Адам пав, щоб люди 
були; а люди є, щоб мати радість” (2 Нефій 2:25).

Небесний Батько хоче, щоб ми прийняли Його 
визначення шлюбу та виконували Його першу 
заповідь—“розмножуйтеся, і наповнюйте землю” (Буття 
1:28)—і не тільки виконували Його план, але також і зна-
ходили радість, яку Його план призначено давати Його 
синам і дочкам.

Як церковні вчителі, допомагайте нашій молоді мати 
ясне розуміння Божого плану щастя, завдяки якому 
до Його дітей приходить справжня радість. Допома-
гайте їм пізнати його, сприйняти його, брати в ньому 
участь і захищати його. Упродовж усіх 40 років мого 
служіння генеральним авторитетом мене непокоїло те, 
що є велика кількість наших членів Церкви, молодших 

Будьте сміливими, шукаючи 
поради і приймаючи зауважен-
ня від тих, кому ви довіряєте: 
від свого чоловіка або дружи-
ни, від провідників священства 
чи керівників. Запитуйте їх, у 
чому саме ви можете поліпши-
ти своє особисте учнівство.



 Г р у д е н ь  2 0 1 6  35

і старших, які просто не розуміють план 
для їхньої вічної і божественної долі.

Тож, мої друзі вчителі, ми повинні шука-
ти й цінувати ці можливості пояснювати, 
доктринально і духовно, чому ми віримо, 
що знання прекрасного Божого плану 
щастя буде відповідати на більшість із запи-
тань “чому?”, які нам можуть ставити. Якщо 
ми розказуємо про нашу віру в доземному 
житті, коли ми жили як духовні діти Небес-
ного Батька і Небесної Матері, то це дозво-
лить нам пояснити, чому була створена ця 
земля. Одна з найважливіших цілей смерт-
ного життя— це те, що ми можемо повто-
рити той сімейний досвід вже самі, тільки 
цього разу як батьки, а не просто як діти. 
Цінуйте своє основне розуміння доктрини 
й призначення плану нашого Небесного 
Батька, даного для нашого вічного щастя. 
І продовжуйте навчати йому.

Заключна частина
Тож на завершення узагальню основні 

положення, які я вам навів:
•  Навчайте студентів поєднувати нав-

чання через вивчення і через віру зі 
щирим свідченням.

•  Навчайте студентів залишатися у  
човні і триматися!

•  Навчайте студентів контролювати 
свої мобільні пристрої та більше зосе-
реджуватися на Святому Дусі, ніж на 
Інтернеті.

•  Робіть студентам щеплення істинами 

плану спасіння, що знаходяться 
в євангелії Ісуса Христа.

•  Памʼятайте, що “Чому?” може бути 
чудовим запитанням, яке веде до 
розуміння євангелії.

•  Опановуйте зміст статей в Gospel 
Topics.

•  Уникайте зарозумілості і не бійте-
ся сказати: “Я не знаю”.

•  Учіться все своє життя.
•  Шукайте поради і виправлення 

від тих, кому ви довіряєте.
•  Час від часу проводьте особисті спів-

бесіди з собою, щоб перевірити свою 
духовну підготовку, старанність та 
ефективність.

•  Навчайте, що план щастя починається 
з сімʼї і завершується нею. Про план 
спасіння памʼятайте завжди.

•  Навчайте, що шлюб і сімʼя приносять 
тривалу радість.

Памʼятайте: поєднане вивчення через 
навчання, через віру і через щире свід-
чення веде до справжнього, тривалого й 
міцного навернення. Але понад усе, міц-
на віра у Спокуту Господа Ісуса Христа є 
найважливішою для нашої духовної сили 
і нашого духовного зростання.

Знаходьте ж радість і мир, які прихо-
дять від знання того, що завдяки вашо-
му навчанню ви торкнулися життя й 
надихнули когось із дітей Небесного 
Батька в цій подорожі назад у Його  
присутність. ◼
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віри 

Єва Волбургер

Разом з братами і сестрами я виросла на історіях 
про те, як наші батьки жертвували, щоб жити 
за євангелією, і ми були благословенні завдяки 

їхнім зусиллям. Я навчилася бути глибоко вдячною за 
все, що вони та інші перші чеські святі останніх днів 
зробили, щоб їхнє потомство могло отримати благо-
словення євангелії.

Моя мама народилася в Попраді колишньої Чехосло-
ваччини (зараз Словаччина). Її батько служив у чеській 
армії під час Другої світової війни, його сім’я була одні-
єю з багатьох сімей військових, яка втекла у прилеглі 
ліси, щоб сховатися від німецьких окупантів. Протягом 
п’яти днів мої дідусь і бабуся тіснилися під ковдрою 
разом з моєю однорічною мамою та її п’ятирічною 
сестрою, споживаючи лише кубики цукру.

У той час мої дідусь і бабуся не були членами  
Церкви і не молилися часто. Однак під час цього 
важкого випробування їхні серця пом’якшилися. Моя 
бабуся написала у своєму щоденнику: “Цієї ночі я від-
чувала сильне бажання стати навколішки і попросити 
про допомогу Того, Хто має вищу владу. Тож я зайшла 
трохи глибше у ліс, стала навколішки і помолилася 
зі скрушеним серцем і впокореним духом. Я благала 
про допомогу”.

На свою молитву вона отримала відповідь. Деякі  
сім’ї в лісі були вбиті, коли їх знайшли, однак моїх 
дідуся й бабусю та їхніх двоє дочок було дивовижним 
чином захищено. Під час цієї виснажливої й важкої 

У пошуках релігійної свободи мої  
батьки були благословенні добротою 
і гостинністю святих останніх днів, 
які зустрічалися їм від Чехословаччини 
до Канади.
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події Господь посіяв у серцях моїх дідуся й бабусі  
насіння віри й довіри.

Віра й переслідування
Коли закінчилася Друга світова війна, мої дідусь і 

бабуся все ще проживали в Чехословаччині і в їхні две-
рі постукали два молоді місіонери. Коли вони відвідали 
маленьку філію і прослухали бесіди, то отримали свід-
чення про істинність євангелії і вирішили охриститися. 
Однак у вечір, призначений для проведення співбесіди 
для хрищення, місіонери і провідник Церкви не приїха-
ли на зустріч. Під час наступних зборів філії мої дідусь 
і бабуся дізналися, що через політичний переворот всі 
місіонери мали залишити країну. Подальше дотриман-
ня будь- якої релігійної практики тепер також було під 
забороною. Незважаючи на це, невелика група святих 
у тому місці зберігала свою віру і тепер скеровувалася 
місцевими провідниками і ключами священства. Мої 
дідусь, бабуся та тітка охристилися таємно у 1950 році.

ВТЕЧА ЗАРАДИ 

Й ВОЛІ

У серпні 1968 року моя сім’я попрощалася зі своїм домом у 
Празі і тихенько вислизнула на двір, вирушивши до Австрії.
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Протягом наступних кількох років членів філії, у 
тому числі й мою бабусю та маму (яка тоді вже була 
підлітком), іноді забирала таємна поліція, щоб допита-
ти стосовно їхньої релігійної діяльності. Одного разу 
мою бабусю агресивно допитували протягом п’яти 
годин. Її допитувачі сказала їй, що посадять її у в’яз-
ницю на п’ять років, якщо вони дізнаються, що вона 
навчає релігії своїх дітей.

Вона писала: “Я залишалася спокійною і сказала: 
“Якщо ви гадаєте, що я роблю щось погане, навчаю-
чи своїх дітей релігії, тоді ви можете посадити мене у 
в’язницю”. Вони нічого не відповіли. З того часу вони 
часто викликали мене на допит. Вони наговорювали на 
Церкву і намагалися відвернути нас від віри. Чим біль-
ше вони це робили, тим більше я трималася за Церкву, 
[бо] істинну Церкву завжди переслідували”.

Моя мама написала у своєму щоденнику: “Протя-
гом цих найважчих років члени Церкви зустрічалися 
в неділю на квартирі нашого президента філії. Ми не 
могли співати голосно, тож ми співали пошепки. Ми 
не хотіли, щоб нашого президента філії посадили до 
в’язниці. Ми збиралися так протягом 18 років і мріяли 
про той час, коли всі зможемо поїхати у Скелясті гори 
й оселитися в [Солт- Лейк- Сіті]”. Вони мали надію, хоч 
у той час сім’ям рідко давали можливість підготувати 
документи, які б дозволили їм залишити країну.

Коли мамі виповнилося двадцять років, вона почала 
палко молитися про те, щоб укласти шлюб з членом 
Церкви, і якимось чином запечататися у храмі.

У пошуках нового життя
Мій батько, який виріс на фермі в селі, переїхав до 

міста, щоб навчатися, де і зустрівся з моєю матір’ю. Моя 
мама почала свою кар’єру в якості професійної оперної 
співачки. Коли вони познайомилися, вона розповіла 
йому про Церкву. Хоч на той час він ще не охристився, 
мої батьки одружилися 18 лютого 1967 року.

У кінці того року вони були благословенні приходом 
у світ мого старшого брата. Через вісім місяців після 
його народження президент філії отримав одкровення, 
що члени Церкви повинні підготуватися бути виведе-
ними з країни у місце, де вони зможуть бути вільни-
ми у своєму поклонінні. У серпні 1968 року росіяни 

окупували Чехословаччину, створивши хаос на кордо-
нах і по всій країні. Члени філії, які слухняно підготува-
лися до цього, втекли у Відень, Австрія.

Моя бабуся, яка залишила країну з моїми батьками, 
писала: “Вночі, коли всі в багатоквартирному будин-
ку спали, ми попрощалися зі своїм домом і тихень-
ко вислизнули на двір, боячись, що може заплакати 
дитина. Все це ми мали зробити таємно, бо в нашому 
будинку мешкало троє шпигунів, які працювали на 
таємну поліцію. Ми були благословенні Господом. Ми 
врятувалися втечею. Залишаючи дім, ми знали, що вже 
ніколи не повернемося, однак ми не знали, куди виру-
шимо далі з Відня. Але в той час ми не турбувалися 

Мої батьки прибули в Калгарі лише з однією валізою,  
дитячим візочком і кількома доларами. Канадські члени 
Церкви відразу ж почали допомагати моїй сім’ї з транспор-
том, покупками в магазинах та пошуком домівки.
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СЛУЖІННЯ 
БІЖЕНЦЯМ
“Ми сподіваємося, 
що ви з молитвою 
вирішите, що ви 
можете робити— 
відповідно до 
наявного у вас часу 
і ваших обставин—
для служіння біжен-
цям, які живуть по 
сусідству і поблизу 
від вас. Це нагода 
служити одна одній 
особисто, сім’ями 
та як організації, 
щоб запропонувати 
дружбу, настав-
ництво та інші види 
служіння, подібного 
до Христового”.
Лінда К. Бертон, гене-
ральний президент 
Товариства допомоги, 
“Мандрівником Я був”, 
Ліягона, трав. 2016, с. 14.

про це. Господь відкрив президенту філії 
Свої обіцяння для нас, якщо ми залишати-
мемося вірними Йому”.

Запрошення до Нової землі
Моя бабуся, мої батьки та дві інші сім’ї 

більше місяця мешкали у підвалі будівлі 
Боклінштраської церкви у Відні. Протягом 
того місяця мій батько слухав місіонерські 
бесіди й охристився. Багато членів тих 
трьох сімей знайшли роботу і збирали 
свою заробітну платню, поки всі ми не 
змогли іммігрувати в місто Калгарі, провін-
ція Альберта, Канада. Через несприятливу 
погоду в Калгарі наш літак приземлився в 
місті Едмонтон 5 листопада 1968 року.

Залишити родичів, культуру і землю, яку 
вони любили, вже було неабиякою жер-
твою, але труднощі, у багатьох відношен-
нях, лише починалися. Прибувши в Калгарі 
лише з однією валізою, дитячим візочком 
і 32- ма канадськими доларами, мої батьки 
були у великій нужді.

Канадські члени Церкви відразу ж поча-
ли служити моїй сім’ї, щедро надаючи 
допомогу з транспортом, покупками в 
магазинах та пошуком помешкання для 
оренди. Лише за тиждень у моїх батьків 
і бабусі був дім, в якому були ліжка, стіл 
і стільці, кушетка, дитяче ліжко, постіль-
ні речі, посуд і навіть трохи їжі в буфеті. 
Моя мама написала у своєму щоденнику, 
як дивовижно й зворушливо було бачити 
меблі, які неочікувано з’явилися у них, і як 
вдячна вона була за надане служіння.

Втім, разом з глибокими почуттями 
вдячності, виникли й інші почуття. Куль-
турний шок був дуже сильним, і з ним 
важко було впоратися. Весь перший рік 
проживання в Калгарі вони відвідували 
уроки англійської мови, а батько по холо-
ду ходив на роботу. Вони робили все 
можливе, щоб створити відчуття дому, 

однак цей час все ще був важким через 
таку кількість змін. Святі їхнього нового 
приходу в Калгарі долали мовний бар’єр, 
щоб підтримувати новоприбулих членів 
Церкви. Щонеділі моя сім’я здобувала 
силу, приходячи на причасні збори, щоб 
поновити свої завіти, і покладалась на 
Духа у вивченні англійської мови.

Благословення вічності
Наша сім’я з п’яти чоловік була запечата-

на разом в Кардстонському храмі, провін-
ція Альберта, в жовтні 1976 року. Моя мама 
почала мріяти про цей день понад 20 років 
до цього, і, нарешті, у країні й мовою, про 
які вона ніколи й не думала в юності, на її 
молитви прийшла відповідь. Тоді мені було 
майже вісім років, і у мене залишилися 
чудові спогади про сяючі очі та усмішки 
моїх батьків, коли ми, діти, увійшли в кім-
нату для запечатування.

Моя бабуся також була у храмі в той 
день. Я пригадую, в якому захопленні 
вона була, коли побачила вогні храму по 
прибутті в Кардстон. Кілька років пото-
му, коли вона пішла на пенсію зі своєї 
роботи в Калгарі, вона переїхала в Кард-
стон і багато годин служила в храмі. Їй 
подобалося грати на органі і допомагати 
створювати там атмосферу благоговіння. 
Її свідчення й любов до Спасителя були 
очевидні завдяки її доброті до всіх, хто 
оточував її. Для мене вона є прикладом 
сильної жінки- святої останніх днів.

Я безмежно вдячна своїм батькам—
піонерам в моїй сім’ї—за їхні жертви, які 
вони понесли в кар’єрі, розлучившись з 
родичами, залишивши батьківщину і май-
но. Здається, що вони втратили так бага-
то, але Господь так рясно благословив їх 
та їхніх нащадків за те, що вони жили за 
принципами євангелії. ◼
Автор живе в штаті Айдахо, США.
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Мої мама й тато розходили-
ся в думках стосовно того, 

як прикрасити їхню домівку на 
Різдво. Мій тато був дальтоніком, 
тому червоний, зелений і коричне-
вий кольори для нього виглядали 
однаково блякло. Однак блакитний 
колір був для нього яскравим і 
прекрасним. Він також був великим 
шанувальником футбольної коман-
ди Університету Бригама Янга, 
а серед кольорів команди цього 
університету є і блакитний.

Оскільки блакитний колір був 
його улюбленим кольором, він 
хотів прикрасити домівку блакит-
ними вогниками. Однак моя мама 
сказала, що блакитний колір не 
є кольором Різдва, тож, щороку 
батько охайно вішав уздовж їхньо-
го даху гірлянди з червоних, зеле-
них і білих Різдвяних лампочок. 

ОДНА БЛАКИТНА ЛАМПОЧКА
Щоб піддражнити маму він заміняв 
одну з лампочок на лампочку яскра-
вого блакитного кольору. Якщо 
добре придивитися, то можна було 
побачити одну блакитну лампочку 
серед вогників червоного, зеленого 
й білого кольорів.

Кожного року блакитна лампочка 
світилася в новому місці. Іноді вона 
була схована за кутом, де ніхто її 
не бачив, однак інколи він чіпляв 
її над гаражем або над ґанком. То 
була весела гра між мамою й татом.

Одного року тато неочікувано 
помер за два дні до Різдва. На його 
похоронах розповіли історію про 
одну блакитну лампочку, яку він 
чіпляв щороку. Наступного вечора 
моя мама визирнула у вікно. На 
іншому боці вулиці, серед білих 
вогників над ґанком її сусідів, сві-
тилася одна блакитна лампочка. 

Якщо добре придивитися, то можна 
було побачити одну блакитну 

лампочку серед вогників червоного, 
зеленого й білого кольорів.

Протягом наступних кількох днів 
багато сусідів і друзів додали 
блакитні лампочки в свої Різдвяні 
гірлянди. Дехто навіть прикрасив 
блакитними вогниками всю ялинку.

Я вдячна за те, що друзі й сусіди 
моєї мами виявили свою любов 
до неї прикрашанням блакитними 
вогниками. Вони допомогли мені 
зрозуміти, що означає “сумувати з 
тими, хто сумує; … і співчувати тим, 
хто потребує співчуття” (Мосія 18:9). 
Я вдячна, що Небесний Батько дав 
нам дар Свого Сина. Завдяки Ісусу 
Христу я знову побачу мого тата. ◼
Емі Браун, шт. Юта, США
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РОЗДАВАТИ РАДІСТЬ

Коли вона пішла, ми побачили, що 
вона притискує Книгу Мормона 

до серця.

Ми з чоловіком служили на місії 
в Тарбі, Франція, в Піреней-

ських горах. Був Святвечір, і ми 
вирішили піти в центр міста на 
площу Верден, щоб роздавати 
примірники Книги Мормона. На 
вулиці було безлюдно, і ми почали 
запитувати себе, що будемо робити 
з такою кількістю книг. Раптом ми 
побачили юнака, який, як здавалося, 
не знав, куди іти.

Ми підійшли до нього і запропо-
нували Книгу Мормона. Він зрадів, 
коли почув, що ми розповідаємо 

про євангелію. Він пояснив, що 
почувався самотньо в той вечір 
перед Різдвом і що він читатиме 
Книгу Мормона і більше не відчува-
тиме самоти.

Після того як він пішов, ми знову 
роззирнулися навколо й побачили, 
що того холодного вечора вулицею 
до нас повільно наближалася жінка. 
В її очах заблищала іскра надії, коли 
ми дали їй Книгу Мормона. Вона 
сказала, що недавно овдовіла і рада, 
що ми попіклувалися про неї. Вона 
сказала, що надзвичайно вдячна 

нам. Коли вона пішла, ми побачили, 
що вона притискує Книгу Мормона 
до серця.

Того вечора ми роздали всі Книги  
Мормона, які принесли з собою. 
Більшість людей, яким ми вручили їх, 
були самотніми, горювали або дуже 
потребували любові. Того вечора 
ми повернулися додому з таким вра-
женням, ніби отримали найкращий 
Різдвяний дар завдяки тій радості, 
яку ми змогли подарувати іншим. ◼

Джанін Деніз Фабр, 
Сан- Андре- ле- Верж, Франція



Після кількох тижнів нелегкого 
очікування, нарешті настав  

Святвечір. З нами була майже вся 
наша сім’я— дідусь і бабуся Флетче-
ри, наші три доньки з чоловіками 
і дітьми. Сутеніло, і на вулицях з’я-
вилося освітлення. Будинки вибли-
скували красивими гірляндами, а 
різдвяні ялинки радісно мерехтіли 
у вікнах.

Ми готувалися, щоб іти на Різдвя-
ну виставу, яку Церква готує упро-
довж багатьох років у Калгарі, пров. 
Альберта, Канада. Кожного року на 
Святвечір ми з нетерпінням чекали 
на вуличну виставу, в якій були заді-
яні віслюки, вівці, мудреці, пасту-
хи, римські воїни, ангели і чудова 
система озвучування. Це наповню-
вало наше метушливе святкування 

ПРИВІТАТИСЯ З ІСУСОМ
духом миру, любові й справжнього 
значення Різдва. 

Ми приїхали в Херітидж- парк, 
де відбувалося дійство і де невдовзі 
ми насолоджувалися прекрасною 
музикою у виконанні Мормон-
ського хору Скинії та історією про 
народження Спасителя. Лорен, 
нашій найстаршій онучці, було 
на той час три роки. Вона була 
поглинута видовищем, звуками та 
історією, що розгорталася перед 
нами. Ми дихали, і в морозному 
повітрі під чистим зоряним небом 
пар перетворювався на хмаринки. 
Ми дивилися, як люди, які грали 
Йосипа і Марію, виконали наказ 
царя Августа про перепис і виру-
шили до Віфлеєма. Жінка, яка грала 
Марію, була “вагітна” (див. Лука 

2:5), і єдиним місцем, яке вони 
змогли знайти, щоб зупинитися, 
був хлів. Там “породила вона свого 
Первенця Сина, і Його сповила, і 
до ясел поклала Його” (див. Лука 
2:7). Прожектори направили на 
пагорб, де ми змогли побачити 
людей, які були пастухами, що 
“нічної пори вартували отару 
свою” (див. Лука 2:8). Раптом актор 
у костюмі ангела урочисто з’явився 
в повітрі у яскравому світлі. Лорен 
спонтанно вигукнула, з любов’ю в 
голосі: “Ісусе, це я, Лорен!”

Всі навколо нас почули її при-
вітання і тихенько засміялися, 
радіючи такій несподіванці. То 
була невинна помилка малої 
дитини, але  для нас того року 
вона додала дійству особливого ІЛ
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Раптом актор у костюмі ангела 
урочисто з’явився в повітрі у 

яскравому світлі.

ПРИЧАСНІ 
ЗБОРИ АНГЕЛІВ

колориту. Лорен знала, що Ісус 
знає її, і ми отримали нагадуван-
ня про своє знання того, що Він 
знає кожного з нас. Ми міркували, 
чи зберегла Лорен якісь спогади 
про свого Спасителя, Якого вона 
залишила три роки тому. Спон-
танне привітання Лорен дало 
нам надію, що ми також впізнаємо 
Його, коли зустрінемося з Ним. Її 
любов до Спасителя і Його любов 
до Лорен зігріла наші серця того 
морозного Святвечора. ◼
Грег Прінс, пров. Альберта, Канада
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Через кілька днів після Дня подяки 
мій трирічний син Дрю почав 

хворіти. Кожного ранку він проки-
дався, їв сніданок, переодягався і 
все здавалося було добре, але потім 
поступово він ставав млявим і нічо-
го не їв.

Так тривало кілька тижнів. 
Нарешті в п’ятницю, 18 грудня, при-
близно о третій годині дня я повела 
Дрю на прийом до лікаря. Дрю не 
міг ні стояти, ні ходити, а його шкі-
ра була землянистого кольору.

Я подивилася на лікаря і сказа-
ла: “Він перебуває у такому стані, 
починаючи з другої половини 
дня і аж до вечора, вже три тиж-
ні”. Лікар лише поглянув на Дрю 
і відразу ж направив його до лікар-
ні. Лікарі взяли багато аналізів, але 
не могли зрозуміти, в чому полягає 
проблема.

Наступного дня Дрю перевели 
до іншої лікарні. Того недільного 
ранку я почувалася пригніченою. 
Після багатьох аналізів, які прово-
дилися упродовж останніх двох 
днів у двох різних лікарнях, ніхто 
не знав, що ж було не так з моїм 
сином. На додачу до всього то була 
неділя перед Різдвом. Мої улюблені 
причасні збори упродовж усього 
року—це Різдвяна програма, і я 
мала пропустити прекрасні пісні 
та виступи в нашому приході.

Коли ми з чоловіком ішли разом 
з Дрю до кімнати в лікарні, де мали 
проводитися причасні збори, я 
почувалася нещасною. Я підійшла 
до стола, де лежали програмки, 
взяла одну і продовжувала йти впе-
ред, дивлячись вниз, коли з кимось 
зіштовхнулася.

Я підвела очі й сказала: “Вибачте”, 
але там нікого не було. Я оглянула 
кімнату, в якій мали проводитися 
причасні збори, і вона виглядала, 
як аудиторія. На сцені були стільці 
для промовців, піаніно і стіл, приго-
товлений для причастя, а за ним— 
кілька стільців. В кімнаті було лише 
кілька хворих дітей з батьками. У 
багатьох дітей були катетори.

Поки я оглядала кімнату, то відчу-
ла присутність ангелів. Ми сіли, і по 
моєму обличчю покотилися сльози, 
бо я відчувала Божу любов до Його 
дітей, які були хворі й страждали. Їм 
довелося бути в лікарні через різні 
хвороби у найчудовішу пору року.

То були найпрекрасніші причасні 
збори за все моє життя.

Лікарі так і не з’ясували, що 
було з Дрю. Йому дали ліки, щоб 
усунути симптоми, й наступно-
го дня виписали з лікарні. З того 
часу з ним більше нічого подібного 
не траплялося, однак ті причасні  
збори я пам’ятатиму завжди. ◼
Керрі Кетчум, шт. Невада, США
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Хоча книга Моронія у Книзі 
Мормона є відносно корот-
кою, маючи лише 10 розділів, 

в ній міститься велика кількість 
чудових порад. Обоє, як Мороній, 
так і Мормон, навчають цінних 
принципів євангелії. Доповнюю-
чи скорочення Книги Мормона, 
зроблене його батьком, Мороній 
постійно згадує вчення свого бать-
ка про те, як пов’язані віра, надія 
і милосердя. Вочевидь, Мормон і 
Мороній хотіли наголосити на  
важливості цих трьох принципів.

Раніше, вивчаючи Книгу Мор-
мона, я зазвичай дивився на ці три 
принципи, як на цеглини. Першою 
йшла віра, потім надія, а за ними— 
милосердя. Така послідовність 
здавалася логічною. Коли зростає 
наша віра, ми починаємо більше 
навчатися й пізнавати і ми почина-
ємо застосовувати принцип надії. 
Віра й надія разом формують і 
скеровують нас на шляхах, якими 

ходив Спаситель, і ми починаємо 
осягати якості милосердя.

Однак під час недавніх дослід-
жень я почав розуміти віру, надію і 
милосердя в інший спосіб. Зараз я 
більше вважаю їх взаємопов’язани-
ми чеснотами, кожна з яких відіграє 
важливу роль в розвитку і форму-
ванні наших свідчень.

Нашій дочці, Джой, подобається 
робити тваринок і різні предме-
ти, скручуючи разом довгі кульки. 
Одного дня, коли я дивився, як вона 
робить їх, я подумав про те, що 
канат утворюється скручуванням 
разом кількох мотузок. Це допомогло 
мені візуалізувати моє нове розумін-
ня віри, надії і милосердя у вигляді 
мотузок, що переплетені між собою 
для утворення міцного канату.

Віра: “[Ви] матимете силу”
Віра в Небесного Батька і в 

Господа Ісуса Христа є фундамен-
тальною не лише для здобуття 

вічного життя, а й для нашого життя 
на землі. “І Христос сказав: Якщо ви 
матимете віру в Мене, то матимете 
силу робити все, що Я вважаю за 
доцільне” (Мороній 7:33). Я засто-
совував цю силу через віру багато 
разів у своєму житті. І я покладався 
на віру, яка мала вести мене крізь 
важкі моменти життя. Ф
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Коли ми вплітаємо  
у наше повсяк-

денне життя віру, 
надію і милосердя, 

ми стаємо істин-
ними послідовни-
ками Спасителя, 

Ісуса Христа.

Старійшина 
Чі Гонг (Сем) 
Вонг
Сімдесятник

Віра, надія і милосердя:  переплетені чесноти
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Навчаючись в Університеті Брига-
ма Янга–Гавайї, я був у новому сере-
довищі, а англійська мова була моєю 
другою мовою. Мені було нелегко, 
і я знав, що мені потрібна допомога 
в навчанні, якщо я не хотів втрати-
ти стипендію. Без неї я не зміг би 
продовжувати навчання. Крім того я 
зобов’язався не навчатися в неділю.

Одного дня, коли я читав Учення і 
Завіти, мене дуже вразив один вірш. 
Читаючи 109 розділ, я натрапив на 
такі слова у 7- му вірші: “Прагніть 
знання, саме навчанням, а також 
вірою”. Цей вірш став ключовим 
для мого успіху під час навчання 
в університеті. Старанно навчаю-
чись з вірою протягом шести днів 
на тиждень, я був благословенний 
у моєму навчанні. Дехто з моїх 
однокласників дивувалися тому, як 
мені вдавалося бути успішним, не 
навчаючись в неділю, як це робили 
вони. Я дізнався про те, що навчаю-
чись вірою можна подолати багато 
випробувань.

Щось подібне сталося й тоді, 
коли я намагався зробити кар’єру 

в бізнесі. Мені запропонували чудо-
ву роботу, але, було ймовірно, що 
від мене вимагатиметься працю-
вати в неділю. Я зобов’язався не 
працювати в неділю. Зрештою я 
мав відхилити цю пропозицію. Я 
не міг піти на компроміс зі своїм 
зобов’язанням зберігати Суботній 
день у святості. Так само, як і з моїм 
зобов’язанням в університеті, пізні-
ше я був благословенний багатьма 
іншими можливостями щодо пра-
цевлаштування, в яких від мене не 
вимагалося іти на компроміс і які 
дозволяли мені присвячувати неділі 
поклонінню Господу.

Створюючи наш уявний канат, 
який з’єднує нас з божественними 
благословеннями, давайте почнемо 
з міцної мотузки віри.

Надія: “Воскреснути до 
життя вічного”

Ми багато на що сподіваємося: 
що просуватимемося кар’єрними 
сходами; що з нашими дітьми все 
буде гаразд; що впораємося з очі-
куваннями щодо нашого служіння 

в Церкві; що будемо здорові; 
що матимемо все потрібне для 
підтримки життя і забезпечення 
наших сімей. Але звідки йде найви-
ща форма надії, і куди вона може 
привести нас?

Мормон сказав: “Отже, я б хотів 
звернутися до вас, хто з церкви, 
хто є миролюбними послідовника-
ми Христа й отримали достатньо 
надії, щоб ви могли увійти до покою 
Господа” (Мороній 7:3).

Продовжуючи запрошувати нас 
стати істинними послідовниками 
Христа, Мормон ще раз повертаєть-
ся до теми надії, коли запитує: “І що 
це таке, на що ви маєте надіятися?” 
Тоді він відповідає на це найважли-
віше запитання: “Ось, я кажу вам, 
що ви матимете надію через споку-
ту Христа і силу Його воскресіння 
воскреснути до життя вічного, і це 
через вашу віру в Нього згідно з 
Його обіцянням” (Мороній 7:41).

Така надія відрізняється від зви-
чайної надії. Ця божественна надія 
приходить через Спокуту Ісуса 
Христа. Ця надія є вічною. Без такої 
надії ми приходили б до церкви 
щотижня і не знали б, що всі ці 
дивовижні благословення досяжні 
для нас. Через Христа наша надія 
може скеровувати нас додому до 
нашого Небесного Батька і до віч-
ного життя.

У своєму виступі під час недав-
ньої генеральної конференції Пре-
зидент Генрі Б. Айрінг, перший 
радник у Першому Президентстві, 
сказав: “Через спокутну жертву Ф
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Свого Сина [Батько] дозволив Йому 
дати надію, яка втішає нас, яким би 
важким не був шлях додому до Ньо-
го” 1. Завдяки надії ми можемо бачи-
ти благословення і можливості, які 
чекають на нас, коли ми залишаємо-
ся відданими євангелії Ісуса Христа 
і служимо Йому всім нашим серцем, 
могутністю, розумом і силою.

Розуміючи це, давайте додамо до 
нашого канату ще одну мотузку, яка 
є надією.

Милосердя: Дароване істинним 
послідовникам

Третьою чеснотою, яка робить 
наш канат ще міцнішим, є милосер-
дя. Ми починаємо розвивати дар 
милосердя нашими щирими зусил-
лями наслідувати Спасителя. Однак 
повна міра цього дару дається нам 
Богом, коли ми щиро прагнемо 
цього в молитві. Коли ми наслідуємо 
Того, Хто дав нам життя, ми почи-
наємо пізнавати істинне значення 
милосердя, а це— “чиста любов 
Христа” (Мороній 7:47).

Як навчає Мормон: “Моліться 
Батькові з усією енергією вашого 
серця, щоб вас було сповнено цією 
любов’ю, яку Він дарував усім, хто 
є істинними послідовниками Його 
Сина, Ісуса Христа; щоб ви мог-
ли стати синами Бога” (Мороній 
7:48). Як миролюбні послідовни-
ки, ми могли отримати достатньо 
надії, але для того, щоб отримати 
милосердя, нам потрібно стати 
істинними послідовниками. Якщо 
ми є істинними послідовниками, 

то станемо подібними до Нього, 
що і є метою життя.

Посадивши в наші серця чисту 
любов Христа, ймовірно нам буде 
легше набути божественну якість 
милосердя—служити і ближньому, 
і Богові. “Якщо людина лагідна і 
невибаглива серцем і визнає силою 
Святого Духа, що Ісус є Христос, 
вона тоді мусить мати милосердя; 
бо якщо вона не матиме милосердя, 
вона ніщо; отже, вона мусить мати 
милосердя” (Мороній 7:44).

Зараз у нас є три основні мотузки 
нашого канату. Давайте подивимо-
ся, як вони працюють разом.

Всі три працюють разом
“Ось чому має бути віра; а якщо 

має бути віра, має бути і надія; а 
якщо має бути надія, має бути і 
милосердя.

І якщо ви не матимете мило-
сердя, ви ніяк не зможете бути  
спа сенними в царстві Бога; також  
не зможете ви бути спасенними  
в царстві Бога, якщо ви не має-
те віри; також не можете, якщо 
ви не маєте надії” (Мороній 10: 
20– 21).

Поєднані віра, надія і милосер-
дя більше не нагадують мені цег-
лини; натомість, вони переплетені 
разом. Ми не закінчуємо зміцню-
вати віру, щоб лише потім отри-
мати надію, чи, отримавши надію, 
зрештою розвивати милосердя. Всі 
вони працюють разом. І коли вони 
переплітаються, то разом допома-
гають формувати наш характер і 
свідчення. ◼

ПОСИЛАННЯ:
 1. Генрі Б. Айрінг, “Утішитель”, Ліягона, 

трав. 2015, с. 20.
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Юрій Кутєпов

Я був членом Церкви вже 
10 років, коли отримав під-
твердження, що маю почати 

пошуки супутниці. Я розумів учення 
про целестіальний шлюб і палко 
молився, щоб укласти такий шлюб 
і мати змогу створити сім’ю. Я не 
знав, як я міг знайти жінку- святу 
останніх днів у Самарі, Росія, де 
я жив, однак я вірив, що Господь 
допоможе мені (див. 1 Нефій 3:7).

У 2009 році мене запросили 
взяти участь в кількох конференці-
ях для неодружених дорослих, які 
мали проходити в 10 містах по всій 
Самарській Російській місії. Я спо-
дівався, що ці заходи допоможуть 
мені зустріти мою вічну супутницю.

Я з радістю відвідав ці конферен-
ції, які насичували у багато спосо-
бів, однак минали місяці, а я так і не 
почав ні з ким зустрічатися.

Я почав хвилюватися і просив 
Господа допомогти мені. У від-
повідь на молитву мені прийшли 
думки, які застерігали мене, що я 

можу спокуситися почати стосунки 
поза Церквою.

Я знав про навчання пророків, 
що ми маємо прагнути укласти 
шлюб у храмі, і я знав, що немож-
ливо буде мати повноту радості, 
якщо ми з моїм подружжям не  
прагнутимемо разом наслідувати 
Спасителя. Я продовжував моли-
тися, щоб мати духовну силу про-
тистояти таким спокусам і мати 
допомогу Господа у виконанні 
Його плану для мене.

Тим часом я почав готуватися 
до своєї чергової подорожі до  
Гельсінського храму, Фінляндія, 
де мав провести тиждень.

В поїзді я їхав з трьома іншими 
пасажирами, у тому числі з жінкою 
на ім’я Марія, яка, як я дізнався, не 
була заміжньою. Вона була прива-
бливою, як фізично, так і духовно, 
і я задавався питанням, чому я рані-
ше не зустрічав таку жінку, як вона. 
Я згадав про застереження стосов-
но спокуси почати стосунки поза 
Церквою.

“Будь сильним!—Думав я.—  
Будь вірним своїм принципам. Ти 
знайдеш гідну й чудову сестру в 
Церкві”.

З думкою про те, що принаймні 
я можу бути хорошим місіонером- 
членом Церкви, і, можливо, поді-
люсь євангелією з нею, у пошуках 
натхнення я дістав свій примірник 
Книги Мормона, щоб почитати, 
сподіваючись, що вона помітить ІЛ
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Я молився, щоб 
знайти свою вічну 
супутницю, але не 
очікував, знайти 
її поруч зі мною 
в поїзді на шляху 

до храму!

СТВОРИТИ ДЛЯ СЕБЕ 
ЩАСЛИВИЙ КІНЕЦЬ
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БОЖА КАРТА 
ЩАСТЯ
“Ми всі шукаємо 
щастя, і ми всі 
намагаємося зроби-
ти так, щоб “жити 
довго і щасливо”. 

А істина така—Бог знає, як цього 
досягнути! І Він склав для нас карту; 
Він знає дорогу. Він— люблячий 
Небесний Батько, Який прагне для 
вас добра й щастя. Він бажає з усією 
любов’ю досконалого і бездоганного 
Батька, щоб ви дістались місця свого 
божественного призначення. Карта 
доступна для всіх”.
Президент Дітер Ф. Ухтдорф, другий радник 
у Першому Президентстві, “Жити довго і 
щасливо”, Ліягона, трав. 2010, с. 127.

її. На мій подив, Марія вигукнула: 
“Думаю, я знаю, куди ви їдете!”

Я підвів очі і побачив, що вона 
теж тримає свій примірник Книги 
Мормона. Вона також була членом 
Церкви і також їхала до храму.

Наступного ранку ми продов-
жили нашу подорож до Гельсінкі 
автобусом. Я дізнався, що Марія 
мешкала у Воронежі, місті у  
Російській Московській західній 
місії. Вона відразу ж сподобалася 
мені, і я палко молився про скеру-
вання. У відповідь на свою молитву 
у мене в серці з’явилися приємні 
почуття.

“Господь, у нас у храмі буде 
лише один тиждень,— молився я.—  
Будь ласка, допоможи нам краще 
познайомитися за цей час”.

Так і сталося. Між сесіями у храмі 
ми гуляли, разом обідали, ходили 
до магазину і спілкувалися. У кінці 
тижня ми поїхали додому—Марія 
у Воронеж, а я в Самару. Але ми 
приїжджали в рідне місто одне до 
одного, щоб краще познайомитися 
одне з одним. 14 вересня 2010 року 
ми уклали шлюб у Київському Укра-
їнському храмі, який було щойно 
освячено.

Зараз ми з Марією живемо у 
Воронежі. І ми щасливі. Ми розумі-
ємо, що фразою “і вони жили довго 
і щасливо” закінчуються лише каз-
ки. В реальному житті ми створює-
мо свій щасливий кінець, постійно 
доводячи нашу вірність Господу 
тим, що зберігаємо наші храмові 
завіти, продовжуємо працювати 
над зміцненням нашого шлюбу і 

прагнемо бути подібними до Ісуса 
Христа.

Ми вдячні за нашу дивовижну 
зустріч і сподіваємося, що наша 
історія запалить надію і дасть сил 
іншим людям, які шукають свого 
вічного супутника або супутницю. 
Можливо їхні історії не будуть 
такими, як наша, але ми з Марією 
знаємо, що якими б не були випро-
бування, Господь чує наші щирі 
молитви. Він любить кожного з нас 
і турбується про кожного з нас. 
Якщо ми дозволимо Йому, Він ске-
ровуватиме наші шляхи і дозволить 
всьому спрацювати нам на благо 
(див. УЗ 90:24). ◼
Автор живе у Воронежі, Росія.



50 Л і я г о н а

ІЛ
Ю

СТ
РА

ЦІ
Я 

А
Д

АМ
А 

ХО
УЛ

ІН
ГА



 Г р у д е н ь  2 0 1 6  51

М
О

ЛО
ДІ 

Майкл Пікетт

Я був приголомшений від радості, коли одного дня 
мені зателефонував чоловік і сказав, що бачив мої 
шоу з бодібілдінгу і хоче бути моїм спонсором. 

Він би платив за мій одяг, протеїн та переліт в Європу 
для участі в шоу. Він навіть сказав, що я можу потрапи-
ти до журналу. Бодібілдінг був моєю пристрастю і то 
була моя мрія! Єдиною проблемою було те, що я вже 
надіслав документи для служіння на місії за кілька днів 
до цього. Я сказав тому чоловікові, що подумаю про 
його пропозицію і зателефоную.

Я стикнувся з найважчим рішенням 
у своєму житті. Щодо моїх батьків, то 
питання, чи прийняти пропозицію 
спонсора, вони навіть не розгля-
дали. Вони сказали: “Можливо ти 
матимеш таку нагоду після своєї 
місії”. Але я не міг не думати 
про це. Я знав, що мав іти на 
місію і служити Господу, але 
моя мрія була на відстані про-
стягнутої руки від мене.

Я запитував багатьох своїх дру-
зів, що, на їхню думку, я мав зроби-
ти. Дехто казав, що я маю прийняти 
пропозицію спонсора, а інші казали, що 
проти мене працює Сатана, оскільки він не 
хотів, щоб я служив на місії.

Якось один мій чудовий друг поділився зі мною 
цитатою Президента Езри Тефта Бенсона (1899–1994): 
“Чоловіки і жінки, які спрямовують своє життя до Бога, 
виявлять, що Він може зробити набагато більше в їхньо-
му житті, ніж здатні вони самі. Він поглиблюватиме 
їхню радість, розширюватиме їхнє бачення, стимулю-
ватиме їхній розум, зміцнюватиме їхні м’язи, підні-
матиме їхній дух, збільшуватиме їхні благословення, 

примножуватиме їхні можливості, втішатиме їхню душу, 
даватиме їм друзів і зливатиме на них спокій” 1.

Ці слова дійсно вразили мене. Такий самий вплив 
мав на мене уривок з Книги Мормона: “І якщо діти 
людські будуть виконувати заповіді Божі, Він буде 
живити їх, і зміцнювати їх, і забезпечувати засобами, 
з допомогою яких вони зможуть виконати те, що Він 
їм наказав” (1 Нефій 17:3).

Завдяки цій цитаті, уривку з Писань і підтримці моїх 
друзів і сім’ї, я вирішив служити на місії і був покликаний 

служити в Болівійській Кочабамбській місії.
 Служіння на місії було найкращим 
вибором, який я зробив. Служачи 

на місії, я бачив незліченні благо-
словення, включаючи благосло-
вення здатністю швидко вивчити 
іспанську мову.

Господь також благословив 
мою сім’ю. Перебуваючи на місії, 
я отримав електронний лист від 
своїх батьків, де говорилося про 

те, що мій старший брат вперше 
за 12 років відвідав церкву. Пізніше 

він змінив розклад своєї роботи, щоб 
відвідувати Церкву щонеділі, і поста-

вив собі за мету читати Книгу Мормона. 
Мій молодший брат, у якого були проблеми, також 

дещо змінив у своєму житті і зміцнив свою віру. Мій 
двоюрідний брат знов повернувся до активності і почав 
відвідувати храм щотижня, щоб виконувати хрищення 
за померлих. Ми дійсно були благословенні. ◼
Автор живе в шт. Каліфорнія, США.

ПОСИЛАННЯ:
 1. Учення Президентів Церкви: Езра Тефт Бенсон (2014), с. 47; 

курсив додано.

СИЛА ВИБИРАТИ

Служити на місії чи  
стати професійним бодібіл-

дером? Уривок з Писань і 
цитата, якими поділився зі 
мною мій друг, допомогли  
мені прийняти рішення.
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БУДЬТЕ  

Шарлотта Ларкабал
Співробітник редакції церковних журналів

Подумайте про свого улюбленого 
супергероя. Готові? Вперед! Чи 
подумали ви про якогось відчай-

душного сміливця, який б’ється з непе-
реборними обставинами? Або, можливо, 
про чемного шукача пригод з ідеальною 
зачіскою? Чи подумали ви про когось з 
Писань?

Як щодо Нефія, Ноя, Авіш або 
Петра? Вони не долали армії самими 
лише кулаками і дотепними гаслами, 
але вони є тими, кого ви можете назвати 
справжніми супергероями. Вони вияв-
ляли віру, довіряли Богу і йшли вперед. 
Вони діяли.

Чи відкладали ви коли- небудь початок 
якоїсь справи через те, що не отримали 
чітких, покрокових вказівок? Можливо 
у вашому класі чи кворумі є хтось, хто 
довго не ходив до Церкви. Чи вагає-
теся ви простягнути їм руку допомоги 
через те, що ви не цілком впевнені, як 
це зробити? Натхнення є важливим, і ми 

СПРАВЖНІМ  
СУПЕРГЕРОЄМ
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Просуватися вперед— це не пасивно спостерігати.  
Устаньте і починайте діяти!

БУДЬТЕ  завжди маємо прагнути його. Але це не 
означає, що ми маємо сидіти й чекати на 
текстове повідомлення від ангела до того, 
як підемо чинити добро. Небесний Батько 
хотів би, щоб ви потоваришували з цією 
особою. Він хоче, щоб ми встали і діяли!

Що було б, якби Нефій, Ной, Авіш і 
Петро чекали? Кожен з них мав зроби-
ти щось нелегке. Припустимо, що вони 
вирішили б сісти й зачекати з напоєм 
і печивом в руках, поки не отримають 
подальших настанов. Результат був би 
абсолютно інший …

Чекати і дивитися?
“Я почекаю перед тим, як зроблю 

те, що Господь наказав, бо я знаю, що 
Господь не дає заповідей дітям людським 
без того, щоб не приготувати шлях для 
них, тож я не робитиму нічого, поки точно 
не знатиму, що то за шлях” (неіснуюча 
версія 1 Нефій 3:7).

Невдовзі після того, як сім’я Легія 
залишила свій дім в Єрусалимі, Господь 
наказав синам Легія повернутися й узя-
ти у Лавана пластини. Але, наскільки ми 
знаємо, Він не дав їм жодних підказок 
щодо того, як це зробити. Все, що знали 
Нефій і його брати, так це те, що Господь 
наказав їм здобути пластини. Чи відчу-
вали ви коли- небудь, що абсолютно не 
знаєте, як зробити те, що ви маєте зро-
бити? (Можливо це одна з причин, чому 
Ламан і Лемуїл скаржилися!) Нефій сам 
мав скористатися своїм мозком, виявити 
віру і піти й діяти. Але що сталося б, якби 

він залишився і марно гаяв час? Що якби 
Нефій відмовився діяти до того, як Бог 
дав би йому план? Отримати пластини 
було важко! Він і його брати двічі нама-
галися зробити це, і у них не вийшло! 
Що якби Нефій сів біля стін Єрусалима і 
чекав, поки Бог не скаже йому, що робити?

Пластини, можливо, все ще були б 
у скарбниці Лавана. Добре, що Нефій 
не чекав.

Натомість він йшов за Духом, і “не знав 
я наперед, що маю робити. Однак я йшов 
уперед” (1 Нефій 4:6–7; курсив додано). 
Він не чекав; він не дозволив тому, чого 
він не знав, зупинити його. Він знав, що 
Бог приготує шлях, і був правий. Коли 
Нефій рухався, діяв і просувався вперед, 
Господь скеровував його і допомагав йому.

Але чому?
“І Ной ставив під сумнів усе, що звелів 

був Господь” (неіснуюча версія Буття 7:5).
Іноді Бог дійсно дає точні вказівки. 

Взяти, наприклад, Ноя. Наказавши Ною 
побудувати ковчег, Бог надав йому роз-
міри, пояснив, які матеріали використати, 
і навіть дав Ною список пасажирів.  
Можливо ви отримували подібні конкретні 
підказки, і всі ми отримали конкретні запо-
віді, як- от принципи в брошурі Заради  
зміцнення молоді. Але, навіть коли ви 
точно знаєте, що маєте робити, чи буває 
так, що ви продовжуєте вагатися? Чи 
спокушалися ви коли- небудь поставити 
під сумнів слова Господа замість того, 
щоб послухатися Його?
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Що як Ной послухав би Господа, а потім сказав: 
“Але навіщо? Я не розумію”. Що як він розтягнувся 
б на дивані і відмовився б щось робити, доки не  
зрозумів би чітко, чому Господь послав потоп, весь 
час міркуючи, чи дійсно ті настанови були від Бога?

Настав би час потопу, але чи був би готовий ковчег? 
А що сталося б з людським родом? Дуже добре, що 
Ной не сидів і не сумнівався ні в чому.

Натомість “зробив Ной усе, як звелів був Господь” 
(Буття 7:5). Він не сумнівався, а діяв з вірою. Якщо 
питати у правильному дусі, то запитання—це хороша 
річ. Вони можуть допомогти нам зростати і приведуть 
до пізнання додаткових істин. Але, коли ми відмовляє-
мося щось робити, доки не отримаємо відповідей, яких 
хочемо, запитання можуть стримувати нас. Можливо 
у Ноя були запитання, але він не дозволяв їм зупинити 
його. Навіть якщо це і здавалося дивним, він побудував 
корабель на суходолі, зібрав усіх тварин і закрився з 
сім’єю в ковчезі. І коли почався дощ, мабуть він був 
дуже радий, що зробив це. Ной діяв з вірою і Бог  
благословив його і його сім’ю.

Стояти осторонь і спостерігати?
“Коли вона побачила, що всі слуги Ламонія впали 

на землю, … вона знала, що то була сила Бога; і, вва-
жаючи, що … бачення цієї картини зробить так, 
що вони повірять у силу Бога, тому вона стала осто-
ронь, сподіваючись, що хтось збере людей” (неіснуюча 
версія Алма 19:17).

Авіш була ламанійкою. Вона була навернена до 
Господа протягом багатьох років, але, оскільки вона 
жила серед невіруючих ламанійців, то не розкривала 
своєї віри. Коли Аммон навчав царя Ламонія євангелії, 
цар і його домочадці були знесилені силою Господа. 
Авіш побачила цю можливість для своїх друзів і близь-
ких, щоб вони нарешті побачили і повірили в силу 
Бога. Саме вона мала вирішити зібрати людей, щоб 
побачити чудо.

Але, що було б якби вона не зробила цього? Після 
того, як вона роками приховувала свою віру, бігати від 

дому до дому, щоб скликати всіх, можливо було трохи 
страшно! Чи мали ви колись спонукання заговорити з 
людьми, але потім боялися зробити це? Ділитися ваши-
ми віруваннями може бути нелегкою справою! Що, як 
Авіш стала б осторонь, сподіваючись, що люди самі 
прийдуть туди? Або, що хтось інший скаже щось?

Тоді, мабуть, ніхто не прийшов би, щоб побачити, 
як цар Ламоній і його домочадці лежать немов мертві, 
або їхнього дивовижного пробудження. Їх би там не 
було, і вони б не чули, як цар Ламоній, цариця і Аммон 
навчають євангелії.

Добре, що вона не просто стояла осторонь.  
Натомість вона “побігла від хати до хати, сповіщаючи 
людям про це” (Алма 19:17; курсив додано). Вона мала 
свідчення про Господа і не дозволила страхові зупини-
ти себе. Вона не чекала, поки хтось інший розповість 
про це. Коли вона отримала шанс, то не вагалася, а 
побігла! Авіш діяла, і Господь благословив її тим, що 
вона побачила, як багато її земляків навернулися до 
євангелії (див. Алма 19).

Прислухатися до світу?
“А [Ісус] відказав йому: “Іди”. І коли Петро сидів 

у човні, то не пішов по воді до Ісуса” (неіснуюча  
версія Матвій 14:29).

Як рибалка Петро багато знав про човни.  
Наприклад, Петро знав, що коли на морі вирує буря, 
то треба залишатися у човні. Він знав, що люди, які 
виходять з човна, відразу ж починають тонути. Чи уяв-
ляєте ви, про що він, можливо, думав, коли побачив, 
що Христос іде по воді?

А що було б, якби він залишився у човні? Усім відо-
мо, що люди не можуть ходити по воді. Що, як Петро 
зосередився б лише на тому, про що “знав” світ? Іноді 
вчення Христа і Його пророків, здається, суперечать 
тому, що каже світ. А світ—переконливий, і до нього 
легко дослухатися. Що, якби Петро сказав Христу,  
що ходити по воді—це ненауково чи нелогічно? 
Якби Петро був занадто наляканий, щоб вилізти  
з човна і піти до Христа?
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Він би не отримав неймовірний досвід, 
пов’язаний з Господарем. Він би не здобув 
шанс зміцнити свою віру і не знав би, на 
що здатна його віра в майбутньому, коли 
йому була потрібна рішучість. Добре, що 
Петро не залишився у човні. Незважаю-
чи на хвилі, бурю та його досвід на морі, 
Петро хотів вибратися з човна і піти до 
Христа. Попри все, про що “знав” світ, 
Петро пішов по воді. Навіть коли він почав 
вагатися, Христос був поруч, щоб схопити 
його (див. Матвій 14:28–31).

Я? Супергерой?
Вас було послано сюди бути суперге-

роєм у вашому, сповненому пригод житті! 
Це не означає, що вам потрібно вистрибу-
вати з будинків, які вибухають, або щодня 
брати участь в погонях на машинах. Це 
означає робити вибір, діяти і просуватися 
вперед.

Господь навчає, що ми маємо “завзято 
займатися добрими справами”. Він не 
каже, якими саме мають бути ті добрі 
справи, але хоче, щоб ми “роби[л]и багато 
чого за [нашою] власною вільною волею, 
і верши[л]и багато праведності” (УЗ 58:27). 
Це означає, що Він довіряє вам, що ви 
самостійно вирішуватимете, як ви вер-
шитимете праведність. Часто допомога 
приходить після того, як ми виявили віру 
і зробили ті перші кроки.

Господь завжди готовий скеровувати 
нас, коли нам це потрібно, але, якщо ви 
відмовитеся діяти і просуватися вперед 
самостійно, і очікуєте, що Бог казати-
ме вам в усіх дрібницях, що робити, ви 
будете “лінивим і немудрим слугою” (див. 
УЗ 58:26). А хто хоче бути лінивим слугою, 
коли ви можете бути супергероєм? ◼
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Мені важко вивчати 
Писання. Чому так 
важливо їх вивчати?

З теми Спільних заходів цього року ви дізналися, 
як “просуватися вперед з непохитною вірою в 
Христа” (2 Нефій 31:20). Цей уривок з Писань  
навчає, що просуватися вперед потрібно “бен-
кетуючи словом Христа”. Чому це важливо? 

Ось кілька способів, як вивчення Писань допомагає нам 
просуватися вперед:

•  Президент Томас С. Монсон навчав: “Якщо ви старанно 
вивчатимете Писання, то матимете більше сил уникати 
спокус і отримувати скерування Святого Духа в усьому, 
що робите” (“Будьте найкращими”, Ліягона, трав. 2009, 
с. 67).

•  Ви можете здобути свідчення і зміцнити свою віру, коли 
з молитвою вивчатимете Писання. Коли ви читаєте осо-
бливо Книгу Мормона і здобуваєте свідчення про її 
істинність, це допоможе вам знати, що Ісус є Христос, 
що Джозеф Сміт був пророком і що Церква Ісуса Христа 
Святих Останніх днів є істинною. (Ви можете більше діз-
натися про ці обіцяння у вступі до Книги Мормона).

•  Вивчаючи Писання, ви можете отримати особисте одкро-
вення і відповіді на свої запитання. Коли Бог спілкується 
з вами через Писання і через Свого Духа, ви можете здобу-
ти впевненість і силу просуватися вперед, долаючи пере-
пони, з якими стикаєтеся.

•  Можливо найважливішою причиною вивчати Писання є 
та, що вони навчають про Ісуса Христа, і про те, як наслі-
дувати Його приклад і вчення. Якщо ви житимете за прин-
ципами, про які читаєте, це допоможе вам стати більш 
подібними до Спасителя.

Відповіді на мої запитання
Якщо у мене виникають запитан-
ня, я знаю, що можу звернутися до 
Писань і знайти відповіді. Вони є 
словами Господа, а Його вчення 
ніколи не змінюється. Я знаю, що 
яка протидія мені б не зустрічалася, 
Писання завжди готові дати мені 
відповіді. Вони також відповідають 
на запитання про позицію Церкви 
стосовно багатьох тем. Я знаю, що 
коли уважно вивчатиму Писання, 
вони допоможуть мені мати Святого 
Духа, Який допомагає мені відрізня-
ти правильне від хибного.
Емілі А., 17 років, шт. Вашингтон, США

Мої тягарі стали 
легкими
Одного року у школі 
я почала відчувати 
переобтяження через 
складнощі життя. В 

один із цих важких днів я молилася 
й читала Книгу Мормона протягом 
10 хвилин. Читаючи її, я відчула, як 
моє серце наповнює неймовірне 
тепло. Я відчула, що мене люблять, 
я відчувала духовний підйом і 
радість попри мої випробування. 
Я відчула невимовний спокій, яко-
го ніколи не відчувала до цього. 
Отримавши цей досвід, я нарешті 
зрозуміла, що Спаситель мав на 
увазі, коли сказав: “Зоставляю вам 
мир, мир Свій вам даю!” (Іван 14:27). 
Наступних кілька тижнів я мала 
подібні почуття кілька разів і вони 
допомагали мені просуватися впе-
ред, долаючи мої труднощі.
Хлоя К., 18 років, шт. Вісконсін, США

Сила змінювати
Раніше у мене не було свідчення 
про Книгу Мормона, але коли я 

Відповіді слід розглядати як допомогу і чиюсь точку 
зору, 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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щиро молилася про скерування 
Святого Духа, у мене були чудові 
почуття стосовно Книги Мормона. 
У мене вже було бажання знати, 
чи була вона істинною, тож я  
почала з молитвою читати і вивча-
ти її. Рядок за рядком, приписання  
за приписанням я отримала осо-
бисте одкровення про те, що 
ця книга істинна (див. 2 Нефій 
28:30). Я люблю Книгу Мормона. 
Я дорожу вченнями, які отримую, 
коли вивчаю її. Книга Мормона 
має силу, яка може повести нас 
до змін на краще.
Аріель Кандаван Т., 18 років, Філіппіни

Божа любов
Завдяки силі, при-
кладу і вченням у 
Писаннях я зміг 
відчувати Святого 
Духа. Писання мають 

божественну силу, якою Бог може 
скеровувати і навчати нас. Тож, 
коли ви відчуваєте себе самотніми 
чи полишеними, читайте Писання. 
І пам’ятайте, що ваш Небесний 
Батько зберіг їх саме для вас, щоб 
ви могли знати, що Він любить вас.
Скотт Х., 19 років, шт. Вісконсін, США

Доброчесність і світло
Вперше я почала читати Книгу 
Мормона, коли перейшла до класу 
“Вулик”. Я прочитала її від першої 
до останньої сторінки і думала, що 
вже цілком засвоїла її. Та я дуже 
помилялась. Здавалося, в моєму 
житті чогось не вистачає. Тож я 
вирішила почати читати її знову, 
цього разу уважніше. Коли я зро-
била це, моє життя сповнилося 
світлом, яке було вже затьмари-
лося з того часу, коли я вперше 

ДЖЕРЕЛО ЗНАНЬ
“Нам слід щоденно відчувати голод 
і спрагу на духовне знання. Щоб 
задовольнити ці голод і спрагу, нам 
необхідно набувати знань, розду-
мувати й молитися. Трапляється, 
що нас може звабити думка: “Мені 
сьогодні не треба читати Писання; 
я вже все це прочитав раніше”. …

Але ж євангелія—це джерело, 
яке ніколи не висихає. Завжди є 
щось нове, щоб дізнатися й відчути 
кожної неділі, на кожних зборах 
і в кожному вірші з Писань.
Єпископ Джеральд Коссе, Верховний єпископ, 
“Вона все така ж чудова для вас?” Ліягона, 
трав. 2015, сс. 99– 100.

прочитала її. Я більше зрозуміла 
і дійсно полюбила її. Читайте її 
постійно і ваше життя сповниться 
доброчесністю і світлом.
Келлі М., 15 років, шт. Юта, США

Подолання спокус
Вивчення Писань 
допомагає мені жити 
за євангелією у школі. 
Я починаю навчати-
ся в середніх класах 

середньої школи, де є багато пога-
ного й багато спокус. Коли мені 
важко чинити опір спокусі, я нама-
гаюся читати історії з Писань, щоб 
знайти відповіді на свої проблеми. 
Це допомагає подолати спокусу і 
повернутися до євангелії.
Блейк С., 12 років, шт. Айдахо, США

Сила Писань
Зараз я вперше намагаюся прочи-
тати Книгу Мормона. Мої улюбле-
ні розділи знаходяться в 2 Нефій 
25–33. Поки що саме вони зміцнили 
мене найбільше. Пісня Початкового 
товариства “Слово Боже” до цього 
часу не була настільки актуальною 
для мене. Я свідчу про істинність 

Надсилайте свої відповіді і, за бажанням, 
фотографію високої роздільної здатності 
до 15 січня 2017 року на liahona. lds. org  
(клацніть на “Submit an Article” (Надіслати  
статтю), 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 електрон-
ному вигляді) на публікацію вашої відповіді 
та фотографії.

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

Книги Мормона і наполегливо раджу 
вам вивчати її щодня.
Сарія Дж., 13 років, шт. Аризона, США

НАСТУПНЕ ЗАПИТАННЯ

“Я молився про дещо 
важливе, однак не 
знаю, чи отримав 
відповідь. Як мені 
розпізнати її?”
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Еммелайн Р. Уілсон

Яким дарувачем ви хочете бути?

Дарувати щось більше,  
ніж подарунки

Різдвяна пора цілком присвячена Спасителю, Ісусу Христу, і духові дарування. Хоча це може 
бути й чудово дарувати й отримувати подарунки, пам’ятайте, що ми можемо дарувати набагато 
більше, ніж просто матеріальні подарунки. Щодня ми можемо ділитися своїм часом, талантами 

й добротою—а це лише деякі з найкращих способів, як ми можемо служити.
Отже, наскільки добре вам вдається зосереджуватися на безкорисливому даруванні? Пройдіть 

цей тест, щоб дізнатися.
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Ви збираєтеся до школи. Ваша мама кличе вас снідати, певний час провівши над приготуванням 
вашої улюбленої страви. Що ви робитимете?

А.  Вигукнете: “Я ще не можу!” 
і після цього без поспіху й 
далі збиратиметеся до школи, 
з’їсте сніданок із запізненням 
і не встигнете на автобус, 
через що їй потрібно буде 
завезти вас до школи.

Б.  Швидко з’їсте сніданок 
і одразу ж за поріг; вона 
завжди робить щось приєм-
не—це мамина робота.

В.  Подякуєте мамі, швидко  
зберете речі і спокійно  
поснідаєте зі своєю сім’єю.
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А.  Проігноруєте її. Ви також 
напружені і вам потрібно 
зосередитися на тесті.

В.  Запитаєте її, чи шукає 
вона щось. Коли ви почує-
те, що їй потрібен олівець, 
то дасте їй один із своїх. 
“Ось, тримай”,— скажете 
ви, усміхаючись.

3 4

А.  Легше простого. Ви відразу ж підете за тим 
новим баскетбольним м’ячем, на який покла-
ли око ще кілька місяців тому. … Можливо він 
їй теж сподобається?

Б.  Виберете найдешевший подарунок з того, 
що вона хоче—вона не засмутиться, а ви не 
надто сильно розтратитеся.

В.  Знайдете останню книгу її улюбленого 
автора. Вам дуже хочеться побачити вираз 
захоплення на обличчі вашої сестри, коли 
вона відкриє подарунок!

Вже 10:00 ранку і ваш учитель збирається роздати тести. Ви майже не знаєте ученицю, яка сидить 
поруч з вами, однак ви помітили, що вона квапливо шукає щось у своєму рюкзаку. Що ви робитимете?

Б.  Побажаєте їй успіху.

А.  Скажете, що ви надто зайняті. Можливо  
іншим разом.

Б.  Неохоче погодитеся і трохи потренуєтеся 
з ним в передачі м’яча, дасте йому одну 
швидку пораду і спішно наздоженете своїх 
друзів, щоб погуляти з ними.

В.  Приділите кілька хвилин тому, щоб дати 
йому кілька порад, і домовитеся про час, 
щоб ще раз потренуватися разом.

Після школи у одного з гравців вашої фут-
больної команди виникли труднощі з точ-

ністю подачі пасу іншим гравцям—що добре 
вам вдається. Він підійшов до вас після трену-
вання і запитав, чи можете ви допомогти йому. 
Якою буде ваша відповідь?

О 17:30 ваша мама підвозить вас до магазину, 
щоб ви купили Різдвяний подарунок для 

своєї сестри. Що ви придбаєте?
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ДАРУЙТЕ ВІЛЬНО
“Я молюся, щоб почуття інших 
людей зворушували нас, щоб ми 
дарували не з примусу і не очіку-
ючи вигоди, і щоб ми знали, що 
жертва стає для нас приємною, 
коли ми плекаємо ту радість, яку 
вона приносить в інше серце”.
Президент Генрі Б. Айрінг, перший радник 
у Першому Президентстві, “Готувати пода-
рунки для своєї майбутньої сім’ї”, Ліягона, 
січ. 2014, с. 49.

Час спати і ви дуже стомлені. Однак ви ще не читали Писання.  
Що ви робитимете?

5

А.  Ви читали Писання в неділю. 
Це можна зарахувати за 
сьогоднішній день.

Б.  У пошуках Писань ви поба-
чили свій улюблений роман. 
Тридцять хвилин потому 
ви згадали про Писання 
і швиденько прочитали 
короткий уривок до того, 
як вимкнути світло.

В.  Ви побачили і свої Писання,  
і ваш улюблений роман, 
однак вирішили поставити 
Небесного Батька на перше 
місце і промовили коротеньку 
молитву до того, як почати 
читати. Під час вивчення 
Писань ви записуєте деякі 
свої думки і знову дякуєте  
Йому в молитві перед 
тим, як заснути.

РЕЗУЛЬТАТИ!
Якщо більшість ваших відповідей— (A), ви можете зосередити тро-

хи більше уваги на інших людях. Пам’ятайте, якщо ви даруєте щось 
іншим людям і служите їм, то всі ви відчуватимете себе щасливішими 
(див. Матвій 25:34–46).

Якщо більшість ваших відповідей— (Б), поміркуйте над фразою: 
“Ви дармо дістали, дармо й давайте” (Матвій 10:8). Подумайте над 
тим, як те, що ви даватимете більш охоче, може допомогти вам  
здобути ще більше радості.

Якщо більшість ваших відповідей— (В), то продовжуйте у тому 
ж дусі! Ваші вчинки демонструють істинний дух Різдва.

Подумайте, як цієї Різдвяної пори ви можете давати щирі пода-
рунки тим, хто оточує вас. Якими б не були ваші таланти, ви можете 
знайти спосіб виявляти свою любов і вдячність іншим, як дарунками, 
так і тим, як ви даруєте їх кожного дня. Дарування стає благословен-
ням, а не тягарем, коли ми розуміємо, що служачи іншим, насправді 
ми служимо нашому Небесному Батькові (див. Мосія 2:17). ◼

Автор живе в штаті Юта, США.
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спільного з наступним старійши-
ною, який прибув у наш район, і 
я продовжувала проводити час з 
місіонерами. Вони підбадьорювали, 
навчали і підтримували мене. Вони 

допомагали мені почуватися краще 
у важкі дні. Незважаючи на мовний 
бар’єр і їхній напружений графік, 
місіонери докладали зусиль, щоб 
допомогти мені. Місіонери допомог-
ли мені зрозуміти, що я не самотня. 
Небесний Батько і Його Син Ісус 
Христос спостерігали за мною і 
допомагали через інших людей.

Коли той новий старійшина 
поїхав, я подякувала, що він був 
знаряддям у руках Господа для 
мого врятування. Я вдячна, що він 
приїхав саме в ту місію, бо він став 
благословенням для мене.

До того часу в мене майже не 
було бажання служити на місії, але 
коли я спостерігала за тими місіоне-
рами, моє бажання служити зросло. 
Невдовзі я поїду на місію і сподіва-
юся віддати всю себе Господу, як це 
робили ті місіонери.

До появи першої пари місіо-
нерів  у нашому домі я пам’ятаю, 
як одного вечора відчувала самот-
ність і молилася. Я всім серцем 
просила Бога послати хоча б  
одного друга, щоб допомогти 
мені й підтримати. Господь відпо-
вів на мою молитву несподіваним 
чином— пославши місіонерів. Я 
знаю, що Ісус Христос живий і що 
місіонери— Його служителі. ◼
Автор живе в Сан- Паулу, Бразилія.

Місіонерське служіння,  
ЯКОГО Я ПОТРЕБУВАЛА

Габріела Коста Сільва

Коли мені виповнилося 17 
років, усі мої друзі роз’їхали-
ся. Вони переїхали далеко, 

служили на місії, а хтось просто 
перестав зі мною дружити. І хоча 
в мене була сім’я, все ж я почува-
лася самотньою. Я не відчувала 
підтримки поза домом, і я не могла 
знайти спільну мову з іншими, хоча 
й намагалася.

Одного дня до нас прийшли нові 
місіонери, яких було призначено в 
наш приход, просто щоб познайо-
митися. Вони запитали, як можуть 
нам допомогти. Я не прислухалася 
до того, що вони казали, бо думала 
лише про те, як мені сумно і самот-
ньо. Тоді місіонери сказали, що 
хотіли б, аби я іноді допомагала їм 
навчати людей. Я була здивована! 
Чому вони просили про допомогу 
в людини, яка вочевидь була не в 
найкращому психологічному стані.

Однак я погодилася й ходила 
з ними на деякі уроки. Місіонери 
не лише допомагали людям, яких 
навчали, але також мали хороший 
вплив на мене.

Коли одного з місіонерів пере-
вели в інше місце, я зрозуміла, як 
покращилося моє життя з того 
часу, як я почала проводити час з 
місіонерами. У мене було багато 

Я- - - член Церкви, але мені також потрібні були місіонери.
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Пастухи почули послання і “прийшли,  
поспішаючи”, до Ісуса. Ви можете зробити те саме.  

(Див. Лука 2:15–16).

НЕ ЗВОЛІКАЙТЕ
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Чекати може бути важко. Про 
це знають діти і знають 
дорослі. Ми живемо у світі, що 

пропонує швидке харчування, бли-
скавичний обмін повідомленнями, 
фільми на замовлення та миттєвий 
доступ до відповідей на найбільш 
тривіальні чи глибокі питання. Нам 
не подобається чекати. Дехто навіть 
відчуває, як у нього підстрибує 
кров’яний тиск, коли їхня черга у 
продовольчому магазині рухається 
повільніше за інші.

Терпеливість—вміння стри-
мувати свої бажання деякий 
час—є дорогоцінною й рідкісною 
чеснотою. Ми прагнемо того, чого 
бажаємо, і одразу. Тому сама думка 
про терпеливість може здаватися 
неприємною, а іноді й гіркою. 

Однак без терпеливості ми не 
можемо догодити Богові; ми не 
можемо стати досконалими. Справ-
ді, терпеливість— це очищувальний 
процес, який прояснює розуміння, 
поглиблює щастя, зосереджує дію 
і дає надію на спокій.

Терпеливість—це не лише очіку-
вання. Терпеливість не є пасивною 

ЯК БУТИ ТЕРПЕЛИВИМИ

Президент  
Дітер Ф. Ухтдорф
Другий радник у  
Першому Президентстві

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

покірністю чи неспроможністю 
діяти через власний страх. Терпе-
ливість означає активне очіку-
вання і витримку. Вона означає 
наполегливість і вміння робити все, 
що в наших силах— працювати, 
сподіватися і виявляти віру; зносити 
труднощі з мужністю, навіть коли 
прагнення нашого серця не здійс-
нюються одразу. Терпеливість— 
це не просто витримка; це вміння 
витерпіти достойно! Терпели-
вість означає дотримуватися чогось 
до кінця. Це означає відкладати 
миттєву винагороду заради май-
бутніх благословень. Це означає 
стримувати гнів і утримуватися від 
недобрих слів. Це означає чинити 
опір злу, навіть коли здається, що 
воно збагачує інших.

Терпеливість означає приймати 
те, що не може бути змінено, та 
сприймати це з мужністю, милі-
стю й вірою. Це означає бути 
“бажаю[чими] підкорятися усьому, 
що Господь вважає за належне запо-
діяти [нам], саме як дитина підкоря-
ється своєму батькові” (Мосія 3:19). 
Безперечно, терпеливість означає 

бути “твердим і стійким, 
і непохитним у виконанні 
заповідей Господа” (1 Нефій 
2:10) кожної години щодня, навіть 
коли це важко робити.

Робота терпеливості фактично 
полягає в тому, щоб: дотримуватися 
заповідей; довіряти Богові, нашому 
Небесному Батькові; служити Йому 
з лагідністю і любов’ю, подібною до 
Христової; виявляти віру в Спасителя  
і надіятися на Нього; і ніколи не 
здаватися. Уроки, які ми отримаємо 
завдяки терпеливості, зміцнять наш 
характер, покращать наше життя і 
зроблять нас більш щасливими. Вони 
допоможуть нам стати гідними носі-
ями священства і відданими учнями 
нашого Господаря, Ісуса Христа. ◼

З виступу на квітневій генеральній  
конференції 2010 року.



64 Л і я г о н а

“Пам’ятайте про Нього, думаючи про Різдво” 
(Children’s Songbook, 50).

Ось- ось мало настати Різдво, але Дієго не відчував 
великої радості. Це було перше Різдво з тих пір, 

як його батьки розлучилися. І все здавалося не таким 
як було. Він і його брат, Самуїл, навіть не матимуть 
нагоди побачити маму цього Різдва.

“Все по- іншому”,— сказав Дієго татові.
“Я знаю.— Татові очі були сум-

ні.—Іноді речі міняються перед 
тим, як покращитися”. Він 
трохи помовчав, а потім 
усміхнувся. “Різдво буде 
іншим цього року, але 

це не означає, що нам не буде весело. Ми все ще 
святкуватимемо народження Спасителя”.

Дієго кивнув. Буде важко не бачити маму, 
однак, можливо, Різдво все ще може бути чудовим, 
як і сказав тато. Дієго хотів допомогти зробити це  
Різдво радісним.

Він пішов до своєї кімнати, щоб подумати. Іноді 
на Різдво вони влаштовували сімейний 

проект служіння. Що вони можуть 
зробити цього року?

 Дієго оглянув свою кімна-
ту. Він побачив іграшкову 

машинку, якою вже не 
грався. Він підняв її і 

Інше Різдво
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Буде важко не бачити маму, однак  
Різдво все ще може бути чудовим.
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 Інше Різдво

БУТИ ПРИКЛАДОМ
Мій тато не ходить до церкви, 
однак я намагаюся виконувати запо-
віді, і коли знаходжуся в його домі, 
своїм прикладом показую, як я живу 
за євангелією Ісуса Христа.
Дешел П., 6 років, шт. Колорадо, США

покрутив колеса. Вона все ще 
була дуже класною. Можливо 
він, тато й Самуїл могли дати 
кілька іграшок дітям, які їх не 
мали! Він знайшов кілька інших 
іграшок і поклав їх до сумки 
разом із машинкою.

Коли Дієго закінчив, він від-
ніс сумку в кімнату Самуїла. “Чи 
можу я допомогти тобі прибрати 
твою кімнату?—запитав він.—  Це 
сюрприз для тата”.

Самуїл підвів очі від малюнку, 
який він малював. “Звісно”.

Хлопці разом прибрали кімнату Самуїла. Дієго 
розповів йому про план. Вони знайшли кілька  
іграшок, якими Самуїл вже не грався, і поклали 
їх до сумки.

Коли вони закінчили, то знесли сумку вниз схода-
ми. “Тату,—сказав Дієго,—ми знайшли кілька іграшок, 
якими вже не граємося. Чи можемо ми віддати їх 
дітям, у яких немає іграшок?”

Тато виглядав здивованим і радісним. “Це чудова 
ідея! Давайте відвеземо їх у притулок для бездомних 
після обіду”.

Відвідувати притулок було весело. Дієго і Самуїл 
мали можливість пограти з деякими дітьми, поки тато 
говорив з дорослими.

Дорогою додому тато спитав, що ще вони можуть 
зробити, аби це Різдво було особливим.

“Минулого Різдва ми робили пригощення для 
наших сусідів”,— сказав Дієго.

“Ми можемо зробити це,—сказав тато.— Давайте 
купимо інгредієнти для печива”.

Самуїлу здалося, що приготувати печиво— це  
чудова ідея.

Хлопці допомогли татові придбати в магазині 
потрібні інгредієнти. Вдома вони приготували тісто 
і вирізали в ньому фігурки зірок і ялинок. Дієго і 
Самуїл покрили печиво жовтою й зеленою глазур’ю. 
Після цього вони віднесли маленькі пакуночки з  
печивом своїм сусідам.

В кінці дня Дієго втомився, але був щасливий. 
Він, Самуїл і тато, як сім’я, робили щось разом і допо-
могли іншим. Тато мав рацію. Різдво було іншим, але 
все ще чудовим. ◼
Автор живе в штаті Колорадо, США.

Джейн Мак- Брайд Чоейт
Ґрунтується на справжніх подіях



Я живу в Індії зі своєю сім’єю. Мені випала 
нагода взяти участь у плануванні особли-
вого різдвяного заходу для моєї школи і 
поділитися євангелією зі своїми друзями!

БЛАГОСЛОВЕННЯ  
від  

БЛЕССІ

Д І Т И ,  Я К І  В И С О К О  Т Р И М А Ю Т Ь  Г О Л О В У

МОЛОДІ 
МІСІОНЕРИ
Мої провідни-
ки Початково-
го товариства 
навчають, що 
ми маємо бути 
місіонерами. 
Іноді я запрошую 
своїх друзів до 
Церкви. У біль-
шості випадків 
вони відмовля-
ються. Я подума-
ла, що, можливо, 
я занадто малень-
ка, щоб бути 
місіонеркою.

ВИКЛИК ДЛЯ СІМ’Ї
Тоді, під час домашнього сімей-
ного вечора, тато дав виклик 
членам нашої сім’ї запрошувати 
одну людину до Церкви щомі-
сяця. Я хотіла це робити, але 
то було важко! Я попросила тата 
про допомогу. Він сказав, що я 

можу помолитися. 
Я так і зробила.

ПРИВІТ! 
Мене звуть 

Блессі.

1

2
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ПОРАДИ БЛЕССІ ЩОДО ТОГО,  
ЯК ВИСОКО ТРИМАТИ ГОЛОВУ
•  Моліться про допомогу.
•  Запрошуйте людей приходити до церкви,  

навіть якщо ви думаєте, що вони відмовляться.
•  Пам’ятайте, що Небесний Батько допоможе вам.

ІДЕЯ
Наступного дня у школі директриса попросила надати 
ідеї стосовно різдвяного шкільного заходу. У мене вини-
кла чудова ідея! Я сказала, що всі діти віку Початкового 
товариства можуть прийти до моєї церкви. Вона под-
звонила моїм батькам, і вони поговорили з єпископом, 
щоб підготувати цей захід. Наші провідники Початкового 
товариства і місіонери також допомагали.

РАЗОМ У ЦЕРКВІ
У Церкві ми дивилися 
відео про народження  
Ісуса Христа. Доросла 
молодь і місіонери співали 
Різдвяні пісні. Єпископ і мій 
тато у виступах говорили 
про те, як Ісус любить дітей, 
і про любов одне до одно-
го. Я виступала про Різдво. 
Всі чудово провели час! 
Мої директриса і вчителька 
навіть ставили запитання 
місіонерам.

РАДІСНИЙ ДЕНЬ
Невдовзі настав той день. 
Я хвилювалась і раділа одно-
часно. Коли тато привіз мене 
до школи, я побачила, що 
всі вже були там готові їхати. 
Прийшло майже 500 учнів 
і вчителів!

3

5

4



Після того як помер його батько, Мороній писав на золотих пластинах. Він писав про священство,  
причастя і хрищення. Він закликав нас читати Книгу Мормона і запитати Небесного Батька, чи  

істинна вона. Якщо ми помолимося і будемо слухати відповідь, Святий Дух зможе сказати нам, що 
вона істинна. Мороній заховав пластини в землі, щоб убезпечити їх.

Заклик Моронія
Г Е Р О Ї  З  К Н И Г И  М О Р М О Н А
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□  Завчи напам’ять Мороній 10:5.

□  Дій відповідно до заклику Моронія! 
Молися, щоб Святий Дух допоміг 
тобі дізнатися, чи істинна Книга 
Мормона.

□  Зайди на сайт scripturestories. lds. org, 
щоб подивитися відеофрагменти  
53– 54 з оповідань про Книгу 
Мормона.

□ Я зобов’язуюсь …

Я кожного дня читаю 
Писання разом з татом. 
Це допомагає мені 
здобути свідчення. Я 
не полишу це робити.
Спенсер П., 10 років, 
шт. Вісконсін, США

Я можу прийняти виклик!

М О Р О Н І Й

Виріж, склади і зберігай цю картку із зобов’язанням!
“Золоті пластини”, Джейкоб Д., 11 років, Нова Шотландія, Канада
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Коли Марія та Йосип прийшли до Віфлеєма, то вони знайш-
ли єдине місце, де могли зупинитися—хлів з тваринами. 

Ісус Христос народився у хліву, і його поклали в ясла. Пастухи  
і мудреці ішли за зіркою, щоб знайти Ісуса. Нефійці також 
побачили цю зірку і знали, що Ісус народився. Ми святкуємо 
Різдво, щоб згадати про Його народження. ◼
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Ви можете надрукувати більше копій на сайті liahona. lds. org.

Зображення хліва

Уривки з Писань 
на цей місяць
Після того як ви прочитаєте уривок з Писань, 
розфарбуйте позначені відповідними  
цифрами місця на зображенні Різдва!
1   1 Нефій 11:14– 28
2   2 Нефій 19:6
3   Moсія 15:1–4
4   Алма 5:48
5   3 Нефій 9:15
6   Матвій 1:19– 25
7   Maтвій 2:7– 11
8   Лука 1:27– 31

1

22
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5

7

4

8
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Я  М О Ж У  Ч И Т А Т И  К Н И Г У  М О Р М О Н А
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З виступу “Щоб Я міг привести всіх людей 
до Себе”, Ліягона, трав. 2016, сс. 39– 42.

В І Д П О В І Д І  В І Д  А П О С Т О Л А

Старійшина  
Дейл Г. Ренлунд
З Кворуму 
Дванадцятьох 
Апостолів

Ми можемо знати, що 

Спаситель—завжди поруч.Ми можемо пам’ятати, 

як Він страждав за нас, 

аби нас було прощено.

Ми можемо пам’ятати  
Його, коли приймаємо  причастя.

Ми можемо уявити стайню у 

Віфлеємі, де Він народився.

Як я можу відчувати себе 
ближче до Спасителя?
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•  
Був покликаний у 
22 роки служити  
єпископом приходу, 
де було багато вдів

•  
Працював у сфері 
видавництва газет 
та друкарства

•  
Був президентом місії 
в Канаді

•  
У старших класах грав 
у баскетбол

•  
Навчався фізики у свого 
батька в цокольному 
приміщенні їхнього 
будинку, де була дошка

•  
Був президентом Рікс- 
коледжу, який тепер є 
Університетом 
Бригама 
Янга–Айдахо

•  
Через війну врятувався 
втечею разом із сім’єю 
до Західної Німеччини 
як біженець

•  
Є пілотом літака

•  
Любить кататися на 
лижах зі своїми дітьми 
та онуками

Президент  
Генрі Б. Айрінг

Перш
ий радник у  

Перш
ому Президентст

ві

Президент  
Дітер Ф

. Ухтдорф
Другий радник у  

Перш
ому Президентст

ві

Президент  
Томас С

. М
онсон

16- й Президент Церкви  
Ісуса Христ

а Свят
их О

ст
анніх Днів

•  
Його перша робота— 
прибиральник 
радіомайстерні

•  
Став юристом і  
суддею Верховного 
суду Ю

ти
•  

Був президентом  
Університету Бригама 
Янга Старійш

ина  
Даллін Х. О

укс
З Кворуму Дванадцят

ьох Апостолів

•  
Через дотримання 
високих норм у коледжі 
його прозвали 
“єпископом”

•  
Керував автосалоном

•  
Заохочує членів Церкви 
бути місіонерами

Старійш
ина  

М
. Рассел Баллард

З Кворуму Дванадцят
ьох Апостолів

•  
Був нейрохірургом

•  
Служив лікарем у Зброй-
них силах СШ

А в Кореї 
та Японії

•  
М

ає 10 дітей— 9 дівчаток 
і 1 хлопчика

Президент  
Рассел М

. Н
ельсон

З Кворуму Дванадцят
ьох Апостолів

•  
Був напарником  
старійшини Кука під 
час місії в Англії

•  
Працював у Системі 
церковної освіти

•  
Був президентом Універ-
ситету Бригама Янга

Старійш
ина  

Дж
еффрі Р. Холланд

З Кворуму Дванадцят
ьох Апостолів

•  
Виріс у Нью- Йорку, СШ

А
•  

Був пітчером у  
шкільній бейсбольній 
команді

•  
Був пілотом винищувача  
Військово- Повітряних сил 
СШ

А. Старійш
ина  

Роберт Д. Хейлз
З Кворуму Дванадцят

ьох Апостолів
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•  
Був захисником у шкіль-
ній футбольній команді

•  
Після служіння на місії 
охристив свого батька 
і той став членом Церкви

•  
Був президентом  
Рікс- коледжу, який тепер 
є Університетом Бригама 
Янга–Айдахо

Старійш
ина  

Девід А. Беднар
З Кворуму Дванадцят

ьох Апостолів

C
тарійш

ина  
Н

іл Л. Андерсен
З Кворуму Дванадцят

ьох Апостолів

•  
Зростав на молочній 
фермі в Айдахо, СШ

А
•  

Служив місіонером 
і президентом місії у 
Ф

ранції
•  

Допомагав  
скеровувати запуск 
сайту M

orm
on. org

•  
Випікав домашній 
хліб для своєї сім’ї у 
дитинстві

•  
Підлітком брав участь у 
виставі на горі Кумора

•  
Служив на місії в  
Аргентині, де старійшина 
Скотт був президентом 
місії Старійш

ина  
Д. Тодд Крістофферсон
З Кворуму Дванадцят

ьох Апостолів

Старійш
ина  

Дейл Г. Ренлунд
З Кворуму Дванадцят

ьох Апостолів

•  
М

ає ще одне ім’я— 
Гуннар, що означає 
“відважний солдат” 

•  
У підлітковому віці 
переїхав до Ш

веції
•  

Працював кардіологом

•  
Здобув свідчення після 
молитви зі своїм старшим 
братом

•  
Був президентом  
учнівської ради в школі, 
а його майбутня дружина 
М

ері— його заступником.
•  

Служив провідником 
Церкви на  
Ф

іліппінах і 
Тихоокеанських 
островах

Старійш
ина  

Квентін Л. Кук
З Кворуму Дванадцят

ьох Апостолів

Старійш
ина  

Гарі Е. Стівенсон
З Кворуму Дванадцят

ьох Апостолів

•  
Служив місіонером 
і президентом місії 
в Японії

•  
Розпочав свій бізнес, 
виготовляючи 
тренажери

•  
Служив єпископом 
усієї Церкви

Старійш
ина  

Рональд А. Разбанд
З Кворуму Дванадцят

ьох Апостолів

•  
Був президентом місії 
в Нью- Йорку

•  
Його девіз був такий: 
“Найголовніше— це 
люди”

•  
О

святив першу будівлю 
Церкви СО

Д у Чеській 
Республіці
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“Дитя народилось”, Софія М., 7 років, Кортес, Гондурас

НАША СТОРІНКА

Щодня Паола слухає CD з піснями 
Початкового товариства і вивчила 
кілька пісень. Їй дуже подобається 
пісня “Йди за пророком”. Їй також 
подобається читати з мамою Опо-
відання з Книги Мормона. Недавно 
вона відвідала деяких своїх родичів 
і розповіла їм історію про Аммона 
і ламанійців.
Паола С., 3 роки, Оаксака, Мексика

Лохан Б., 9 років, Сан- Пауло, Бразилія

Даніела М., 9 років, Кортес, Гондурас

Діти з Початкового товариства в Римі, Італія, зробили 
Різдвяну ялинку зі своїх рук допомоги.
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Особливе обіцяння Моронія
О П О В І Д А Н Н Я  З  К Н И Г И  М О Р М О Н А

ІЛ
Ю

СТ
РА

ЦІ
Ї Е

ЙП
РІ

Л 
СТ

О
ТТ

Мороній записав причасні 
молитви. Він написав, що 
все хороше йде від Бога.

У Мормона був син 
на ім’я Мороній. Після 
смерті Мормона на 
золотих пластинах 
писав Мороній.
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ДІТЯМ
 

Мороній дав особливе 
обіцяння. Він написав, 
що якщо ми читаємо 
Книгу Мормона і питаємо 
про неї у Бога, Святий 
Дух скаже нам, що 
вона є істинною. Після 
цього Мороній заховав 
пластини на пагорбі 
Кумора, щоб вони 
збереглися.

Мороній написав, 
що Ісус любить всіх 
дітей. Він сказав, що 
ми можемо молитися, 
щоб мати любов у 
наших серцях.
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Багато років потому Мороній прийшов на землю як ангел. Він показав 
Джозефу Сміту, де заховані золоті пластини. Бог благословив Джозефа 
силою перекласти слова на пластинах. Сьогодні ми можемо читати 
слова Моронія у Книзі Мормона! ◼
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ДІТЯМ
 

Р О З М А Л Ь О В К А

Я люблю 
свою сімʼю

ІЛ
Ю

СТ
РО

ВА
НО

 Е
ЙП

РІ
Л 

СТ
О

ТТ
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Ісус Христос був досконалим прикладом 
досконалої турботи Батька.

Після того як численні покоління 
пророків намагалися навчати 

рід людський волі і шляхам Бать-
ка—і зазвичай безуспішно,—Бог у 
Своєму остаточному зусиллі допо-
могти нам пізнати Його послав на 
землю Свого Єдинонародженого і 
досконалого Сина, створеного за 
Його точною подобою і образом, 
щоб Той жив і служив серед смерт-
них людей у плині щоденних жит-
тєвих проблем.

Прийти на землю, маючи таку 
відповідальність, стати на місце 
Елогима—говорити так, як Він би 
говорив, судити і служити, люби-
ти й застерігати, стримуватися і 
прощати, як Він би це робив—це 
обов’язок такого приголомшливого 
масштабу, що ми з вами не в змо-
зі осягнути цього. Але з вірністю 
та рішучістю, властивими дитині 
Бога, Ісус міг осягнути це, і осягнув. 
Пізніше, коли Його почали про-
славляти й шанувати, Він смиренно 
вказував на те, що поклонятися слід 
[не Йому, а] Батькові.

“Отець … чинить діла ті”,—щиро 
казав Він. “Син нічого робити не 
може Сам від Себе, тільки те, що 

Він бачить, що робить Отець: 
бо що робить Він, те так само й 
Син робить” [Іван 14:10; Іван 5:19]. 
В іншому випадку Він казав: “Я 
те говорю, що Я бачив в Отця” 
[Іван 8:38]. …

В сучасному світі є ті, хто страж-
дає від прикрого нерозуміння … 
особистості [Бога, нашого Вічного 
Батька]. Серед таких людей існує 
тенденція відчувати свою віддале-
ність від Батька, навіть відчуженість 
від Нього, якщо вони взагалі віру-
ють у Нього. … Через неправильне 
прочитання Біблії (і, безумовно, 
у деяких випадках через непра-
вильний її переклад) таким людям 
здається, що Бог Батько та Ісус 

ІСТИННА  
ПРИРОДА БОГА

Д О  Н О В И Х  З У С Т Р І Ч Е Й

Христос, Його Син, діють дуже 
по- різному, що йде всупереч тому 
фактові, що і в Старому Завіті, і в 
Новому, Син Божий є Той Самий, 
діючи, як завжди, під керівництвом 
Батька, Який Сам є Тим Самим  
“вчора, сьогодні і завжди” 1. …

Насичуючи голодних, зцілюю-
чи хворих, докоряючи лицемірам, 
умовляючи [людей] мати віру—так 
жив Христос, вказуючи нам шлях 
Батька, Того Хто є “милостивим і 
благодатним, повільним на гнів, 
довготерпеливим і сповненим 
доброти” 2. У Своєму житті, а осо-
бливо у Своїй смерті, Христос 
проголошував: “Я вам являю Боже 
співчуття, а також і Моє”. У турбо-
ті досконалого Батька, яку являв 
досконалий Син, у Їхньому спіль-
ному стражданні та спільному сумі 
за гріхи та сердечний біль усіх 
нас, ми бачимо справжнє значення 
проголошення: “Так бо Бог полю-
бив світ, що дав Сина Свого Одно-
родженого, щоб кожен, хто вірує 
в Нього, не згинув, але мав життя 
вічне. Бо Бог не послав Свого 
Сина на світ, щоб Він світ засудив, 
але щоб через Нього світ спасся” 
[Іван 3:16–17]. ◼
З виступу “Велич Бога”, Ліягона, лист. 2003, 
сс. 70–73.

ПОСИЛАННЯ:
 1. Наприклад: 1 Нефій 10:18; 2 Нефій 27:23; 

Мороній 10:19; Учення і Завіти 20:12.
 2. Lectures on Faith (1985), 42. ЗЦ
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Старійшина  
Джеффрі Р. Холланд
З Кворуму Дванадцятьох 
Апостолів
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НАТХНЕННІ ДУМКИ

“Сім’ї існують не лише для зручнішого облаштування життя на землі, щоб потім, щойно ми дістанемося небес, 
позбавитися їх. Натомість вони є основою устрою небес. Вони є відлунням целестіального зразка і наслідуван-
ням вічної сім’ї Бога”.

Сім’ї: целестіальний зразок

Президент Дітер Ф. Ухтдорф, другий радник у Першому Президентстві, “Вшановуючи тих, хто зберігає”, Ліягона, трав. 2016, с. 77.
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