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Служіння може
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“ще одна робота” с. 8

Програма для дітей і молоді

ПРЕЗИДЕНТ БАЛЛАРД:

провідники Церкви відповідають
на 9 запитань с. 20

Господня рука в
підготовці світу до
Відновлення с. 12

4 способи того, як допомогти
молоді визначити цілі й досягнути
їх с. 26
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Лейпциг

Німеччин

У 1519 році в Лейпцигу Мартін Лютер взяв участь
у диспуті, який сприяв зміцненню Протестантської
реформації, допомагаючи таким чином готувати світ
до Відновлення.
Ось кілька фактів про Церкву Ісуса Христа Святих
Останніх Днів у Німеччині на сьогодні:

на

Колів (центр одного
з них знаходиться в
Лейпцигу)

14

3

Місії

2

Храми

Членів Церкви

39917
Приходів і філій

152

Перший підрозділ Церкви організовано в
Дармштадті.

1961

Створено три коли.

1985

Освячено Фрайберзький храм у колишній
Східній Німеччині; переосвячений у 2016 році.

2019

У жовтні переосвячено Франкфуртський храм.
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Програма для дітей
і молоді: щоб стати
сильними

20
Збирання Ізраїля за
допомогою служіння

8

Як Господь підготував світ до Відновлення
Президент М. Рассел Баллард

12

Як мотивувати
підростаюче
покоління
Венді Ульріх

26

Дивитися в майбутнє, черпати
натхнення в
минулому

Д

ля більшості людей у світі новий рік—це час подумати про майбутнє. Але це також час, щоб навчатися з минулого. На цьому перехресті того, де були й куди
йдемо, ми шукаємо можливості для зростання.
З такої точки зору в цьому номері подаються не
лише захоплюючі статті про нові зміни в майбутньому,
але також досліджується наше минуле, що допомагає
зрозуміти нашу роль у прийдешніх подіях.
Цього року ми відзначаємо 200-у річницю Першого видіння. Перше Президентство та
інші автори підготували серію статей, де аналізується минуле, щоб допомогти нам у формуванні нашого майбутнього. Цього місяця президент М. Рассел Баллард, діючий президент
Кворуму Дванадцятьох Апостолів, допомагає нам зрозуміти своє місце в неперервному
Відновленні Божого царства і Його зусиль у підготовці до Другого пришестя (див. с. 12).
Щоб спрямувати наш погляд у майбутнє, цей номер містить матеріали про нову ініціативу
Церкви, запроваджену з метою надання підтримки дітям і молоді (див. сс. 20 і 26), та статті,
присвячені навчальному курсу з індивідуального та сімейного вивчення Книги Мормона
(див. сс. 34 і 38). В опублікованих нами матеріалах для молоді ви знайдете нову тему для
молоді (див. сс. 56 і 60).
Ми сподіваємося, що Ліягона, черпаючи натхнення у наших минулих здобутках, надалі
залишатиметься важливим ресурсом підтримки зосередженого на домівці навчання у нашому спільному поступі вперед.
Адам С. Олсон
Головний редактор
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Зміст

Розділи

5

Ідеї з Книги Мормона
Хто такий Ісус Христос?

6

Портрети віри
Рейчел Лайтхолл, Каліфорнія, США

Дорослій молоді

Віра допомогла їй побачити руку Бога під час спустошливої пожежі.

8

Принципи служіння
Збирання Ізраїля за допомогою служіння

Дізнайтеся, як служіння вписується в пророчу пораду зі збирання
Ізраїля.

12 Як Господь підготував світ до Відновлення

Президент М. Рассел Баллард
Велика кількість винаходів упродовж історії людства були складовою
Господнього плану.

42

Помилки є складовою життя, але
вони не повинні визначати, ким
ми є. Спаситель любить нас
і допоможе змінитися. Читайте
історії від
дорослої
молоді
про те, що
покаяння є
благословенням.

20 Програма для дітей і молоді: щоб стати сильними
Провідники Церкви відповідають на ваші запитання.

26 Як мотивувати підростаюче покоління

Венді Ульріх
Візьміть до уваги ці чотири настанови, допомагаючи дітям встановлювати цілі й досягати їх.

30 Голоси святих останніх днів

Дочка знаходить шлях здобуття свідчення; храмові хрищення згуртовують сім’ю; порада повертається і приносить спокій; трагедія перетворюється на нову можливість.

34 Знати—чудово, але недостатньо

Стівен С. Харпер
Познайомтеся з тими, хто зустрічався зі свідками Книги Мормона.

38 За Мною Йдіть: Книга Мормона

Молоді

50

Дізнайтеся, яким чином
Програма для дітей і
молоді призначається для
вас; генеральні президентства Товариства молодих
чоловіків і Товариства молодих жінок
розповідають про
тему цього року
для молоді; місіонер
вивільняє силу Книги Мормона.

Цього року ви можете використовувати ці щотижневі статті для поглибленого вивчення Книги Мормона.

Дітям

Друг

Урочисто вітаймо дорогоцінну Книгу Мормона.
Читайте про членів Церкви в
Монголії. Дізнайтеся про те,
як ви можете зростати так,
як Ісус.

Замальовки

На обкладинці
Фотографія
Крістіни Сміт
cічень 2020
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Цифрова Ліягона

СТАТТІ, ЯКІ ІСНУЮТЬ ЛИШЕ У ЦИФРОВОМУ ФОРМАТІ У СІЧНЕВОМУ НОМЕРІ

facebook. com/l iahona

Додаток Євангельська бібліотека

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ
У додатку Євангельська бібліотека та на сайті
liahona.ChurchofJesusChrist.org ви можете:
• Знайти поточний номер журналу.
• Знайти статті, які існують лише у цифровому
форматі.
• Знайти попередні номери журналу.

Дух мене скеровував, хоча я
цього й не знала
Раїса Шрейтер

Моє повернення на шлях після
незапланованої вагітності
Джорі Рейд

Молода дівчина з Бразилії усвідомлює, що відчувала, як Дух скеровував
її приєднатися до Церкви.

Молода людина зі штату Делавер,
США, розповідає про своє повернення до Христа.

• Відправити свої історії та відгуки.
• Підписатися або подарувати підписку.
• Поглибити вивчення за допомогою цифрових
засобів.
• Поділитися улюбленими статтями та відео.
• Завантажити або роздрукувати статті.
• Послухати свої улюблені статті.

НАША КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Направляйте свої запитання та відгуки
електронною поштою на адресу liahona@
ChurchofJesusChrist.org.

Обрати вічність
Евіта Алабоді
Молода людина з Бельгії розповідає
свою історію про те, як покаялася і
простила себе.

Як Книга Мормона розкрила
для мене небеса
Джессіка Паттерсон Тернер
Молода людина розповідає про те, як
Книга Мормона: Ще одне свідчення
про Ісуса Христа змінила її на краще.
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ІДЕЇ З КНИГИ МОРМОНА

ІСУС ХРИСТОС—Ц Е …

ІЗ
СВЯТИЙ РАЇЛЯ
ТВОРЕЦЬ

СПАСИТЕЛЬ
АГНЕЦЬ БОЖИЙ

СИНА БОГА
Єдинонароджений Син

МЕСІЯ
ФРАГМЕНТ КАРТИНИ ДОБРИЙ ПАСТИР, ХУДОЖНИК ДЖ. КІРК РІЧАРДСФРАГМЕНТ
КАРТИНИ ХРИСТОС, ХУДОЖНИК ГЕНРІХ ГОФМАН

СПОКУТАР

“Ось, ця путь для людини вузька, але
вона лежить у вірному напрямі перед нею, і
охоронець воріт є СВЯТИЙ ІЗРАЇЛЯ; і Він
не наймає ніякого слуги” (2 Нефій 9:41).

“І Його називатимуть Ісус Христос, Син
Бога, Батько небес і землі, ТВОРЕЦЬ усього
від початку” (Moсія 3:8).
“І якщо так є, що ви вірите в Христа, і
христитеся, спочатку водою, потім вогнем і
Святим Духом, наслідуючи приклад нашого
СПАСИТЕЛЯ, … з вами все буде гаразд у
день суду” (Moрмон 7:10).

ДОБРИЙ ПАСТИР

“АГНЕЦЬ БОЖИЙ—це Син Вічного Бога,
і Спаситель світу; і всі люди мають прийти до
Нього, інакше вони не можуть бути спасенними” (1 Нефій 13:40).
“І через те, що Він живе у плоті, Його називатимуть СИНОМ БОГА” (Moсія 15:2).
“Тому той, хто покається і не закамʼяніє
серцем своїм, він буде мати право на милість
через Мого ЄДИНОНАРОДЖЕНОГО
СИНА, аж до прощення його гріхів” (Aлма
12:34).

“Отже, я знаю, що ти викуплений праведністю твого ВИКУПИТЕЛЯ; бо ти побачив,
що в повноту часу Він приходить, щоб принести спасіння людям” (2 Нефій 2:3).

“[Легій] свідчив, що те, що він побачив і почув, а також те, що він прочитав
у книзі, ясно вказувало на прихід MEСІЇ”
(1 Нефій 1:19).

“ДОБРИЙ ПАСТИР кличе вас; так, і Своїм власним іменем Він вас кличе, яке є іменем
Христа” (Aлма 5:38).
Січень 2020
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ПОРТРЕТИ ВІРИ

Рейчел Лайтхолл
Каліфорнія, США

Пройдіться згарищем і руїнами, що залишилися від того місця, де колись жила
Рейчел, і звичайно ж ви зрозумієте масштаби втрат. Але навіть після пожежі,
яка зруйнувала Передайз, шт. Каліфорнія,
ви помітите силу віри Рейчел, коли вона
розповідає, як бачила руку Бога у своєму
житті.
РІЧАРД М. РОМНІ, ФОТОГРАФ

Кожен, хто вірить у Бога, бачив Його руку
в цій пожежі. Вам, імовірно, не вдалося
б переконати когось в існуванні Бога за
допомогою одного великого дива, але
Бог здійснив мільйон маленьких див тут,
у Передайзі. Якщо ви вірите в Бога, ви
можете бачити Його руку в усьому. Хоча
це було й важко, але також і дивовижно.
Бог допоміг нам засвоїти саме те, що
потрібно було засвоїти.
Бог роками працював зі мною, щоб
підготувати до цієї ситуації. У мене були
інші “катастрофи” в житті, які допомогли
зрозуміти, що Бог чудовим чином скеровує моє життя.
Немає такої важкої ситуації, через яку
я проходжу, яка б не мала досконалої і
прекрасної мети й значення. Я помітила,
що коли дозволяла Богові навчати мене,
то завжди навчалася на своїх труднощах.
Бог дозволяє нам проходити через ці
випробування, аби ми могли навчитися
довіряти Йому і любити Його. Я знаю, що
коли стає важко, Він завжди поруч.
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ДІЗНАЙТЕСЯ БІЛЬШЕ

Знайдіть більше інформації
про шлях віри Рейчел, а
також додаткові фото в
Євангельській бібліотеці або
цифровій версії цієї статті на
сайті ChurchofJesusChrist.org/
go/1206.
Президент Рассел М. Нельсон
розповідає про те, як
зустрічався з постраждалими
в Передайзі, шт. Каліфорнія,
і наголошує на тому, що є
найважливішим у житті на сайті
ChurchofJesusChrist.org/go/
1207.

Принципи служіння

ЗБИРАННЯ ІЗРАЇЛЯ ЗА
ДОПОМОГОЮ СЛУЖІННЯ
Служіння—це можливість використовувати пораду пророка зі збирання Ізраїля.

П

резидент Рассел М. Нельсон запрошував нас
допомагати в збиранні Ізраїля—“найважливішій
справі на землі сьогодні” 1.
Для тих, хто хоче взяти участь у цій роботі, служіння може стати чудовою нагодою. Оскільки Господня
робота зі спасіння—це всеохоплююча робота, служіння
є натхненним шляхом, щоб змінити життя людей. Воно
є натхненним способом виконання того, про що Він
просить. Незалежно від того, чи служимо ми малоактивним членам Церкви, чи запрошуємо їх допомагати
нам, коли служимо людям іншої віри, служіння надає
можливості збирати Ізраїль.
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Нести тягарі одне одного
“Нашим вівцям може бути боляче, вони можуть бути загублені або навіть добровільно відійти; ми, їхні пастирі, можемо
бути серед перших, щоб побачити потребу. Ми можемо слухати і любити без осуду та запропонувати надію і допомогу з
проникливим скеруванням Святого Духа” —Бонні Х. Кордон 2.
“Я непомітно спостерігав за жінкою, яка сиділа
поруч зі мною під час польоту додому ранковим рейсом о 7:00. Вона замовила алкогольний напій ще до
того, як літак піднявся в небо, і коли запитала у мене,
чи одружений, я ще більше зміцнився у своєму негативному судженні про неї.
“Так, у мене четверо дітей і четверо онуків”,—не без
гордості сказав я.
Потім вона розповіла мені таке, що змінило абсолютно все. Її чоловік помер напередодні після того, як
пролежав у комі 5 днів. Хоча вона була лікарем невідкладної допомоги, вона була не в змозі врятувати його,
оскільки в нього стався напад під час відпустки.
Мені було соромно від того, що моє поспішне
судження було таким далеким від дійсності. Що я міг
їй сказати? Трохи отямившись, я відчув, як Небесний
Батько пролив Свого Духа, аби я міг послужити цій
жінці й поділитися дорогоцінними євангельськими
істинами.
Я дізнався, що хоча вона не ходила до жодної церкви, вона вірила в Ісуса Христа і читала Біблію. Коли я
запитав, чи знає вона про Церкву Ісуса Христа Святих
Останніх Днів, вона відповіла, що знає дуже мало. Я
поділився з нею виступом з генеральної конференції,
виголошеним старійшиною Річардом Г. Скоттом (1928–
2015), під назвою “Вічні благословення шлюбу”, а потім
свідчив про вічні сім’ї і про те, як Небесний Батько
знає й любить кожного з нас. Я дізнався, що вона їде на
Гаваї, США, де жила в дитинстві, і я запросив її відвідати Гавайський храм у Лайє.
Ми попрощалися в аеропорту в Солт-Лейк-Сіті, шт.
Юта. Я такий вдячний, що Господь зміг скористатися
мною, незважаючи на мої недоліки, щоб допомогти
сестрі, яка мала потребу в любові та втішенні”.

ПРИНЦИПИ ДЛЯ НАВЧАННЯ
“Негативне судження”
Коли ми швидкі на осуд, це заважає
нам бачити божественний потенціал
(див. Maтвій 7:1).
“Пролив Свій Дух”
Довіряйте Божому обіцянню, що Він
дасть нам слова у ту саму мить (див.
Учення і Завіти 100:5–6).
“Дізнався”
Запитайте, у що інші вірять; слухайте
зі співчуттям і з повагою ставтеся до
їхніх вірувань.
“Свідчив”
Шукайте можливості ділитися свідченням про те, як Господь діяв у вашому
житті (див. Moсія 24:14).
“Запросив”
Запрошуйте їх діяти відповідно до
істини, аби Святий Дух міг свідчити їм
(див. Іван 7:17; Moроній 10:5).

Джон Тіппетс, шт. Юта, США
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Порятунок малоактивних членів
Церкви
“Якщо нас спонукає любов, то будуть відбуватися чудеса, і ми
будемо знати, як допомогти нашим “загубленим” сестрам і
братам повною мірою сприйняти євангелію Ісуса Христа”
—Джин Б. Бінгем 3.
ПРИНЦИПИ ДЛЯ НАВЧАННЯ
“Відвідувала мене кожного
місяця, хоча в неї була алергія
на собак”
Як ви можете виявляти, що понад усе
дбаєте про тих, кому служите? (Див.
Учення і Завіти 121:44).
“Запитання”
Правильні запитання можуть спонукати до самооцінки. Пам’ятайте, що
наше служіння має мету, яка не обмежується простим спілкуванням 4.
“Чекала на мене”
Кожен має відчувати себе бажаним
(див. 3 Нефій 18:32).
“Була поруч на моєму шляху
повернення”
Наша підтримка може справляти
важливий вплив на тих, кому важко
повернутися до Спасителя і зцілитися
(див. Євреям 12:12–13).
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“Я була неактивна щонайменше шість років, коли ми з
чоловіком переїхали до нового містечка. Мій новий президент Товариства допомоги відвідала мене і запитала,
чи може вона призначити мені сестру, яка буде до мене
приходити. Не без трепету я погодилася. Та сестра відвідувала мене кожного місяця, хоча в неї була алергія на
собак, а мій собака дуже любить спілкуватися! Її служін-

ня тривало два роки і справило на мене великий вплив.
Хоча зазвичай її відвідування носили характер дружнього спілкування на загальні теми, іноді вона мені
ставила запитання, що повертали розмову в духовне
русло. Ці питання були для мене трохи незручними,
однак спонукали замислитися, чи слід мені просуватися в євангелії, чи залишатися там, де я зараз є. Прийняти рішення було нелегко, але я вирішила поговорити з
сестрами-місіонерками.
Одного разу вперше за шість років я пішла на причасні збори. Мені було страшно зайти всередину. Коли
я увійшла до церкви, моя сестра-служителька чекала на
мене, і вона увійшла зі мною до каплиці. Після зборів
вона провела мене до машини і запитала, чим може
допомагати на моєму шляху до Спасителя.
Любов моєї сестри-служительки і час, який вона мені
приділила, допомогли повернутися до активності, і для
мене її зусилля є одним з найбільших дарів, які я отримувала в житті. Я така вдячна, що вона була поруч на
моєму шляху повернення до Спасителевої Церкви”.
Ім’я не вказано, провінція Британська Колумбія, Канада

Служіння і збирання
“Так, як ви вважаєте природним і прийнятним, діліться
з людьми тим, чому Ісус Христос і Його Церква для вас
важливі.
… Ваша роль—ділитися тим, що у вас в серці, й жити відповідно до своїх вірувань” —старійшина Дітей Ф. Ухтдорф 5.
Служіння і проповідування євангелії нерозривно
пов’язані. Ось кілька способів того, як ми можемо
збирати друзів та сусідів під час служіння, або служити,
збираючи друзів та сусідів:
• Служіть разом. Шукайте можливість запрошувати
друзів або сусідів послужити разом з вами людині
в нужді. Попросіть допомогти вам у приготуванні
їжі мамі з новонародженою дитиною, попрацювати в дворі літнього сусіда або прибрати в домі
хворого.
• Навчайтеся разом. Ви можете запропонувати
другові чи сусіду, які не часто приходять до церкви, провести у них вдома урок для людини, яка
зустрічається з місіонерами, підтримати вас своєю
присутністю у проведенні уроку у вашому домі чи
піти разом з вами на урок до когось додому.

• Виявляйте турботу. Крім того, щоб служити
призначеним вам людям, ви можете також допомагати іншим, коли бачите потребу. Скажіть, що
можете підвезти їх на церковні збори. Запросіть
їхніх дітей на молодіжні або дитячі заходи. Як іще
ви можете служити і збирати?
• Користуйтеся підготовленими Церквою матеріалами. Церква пропонує своїм членам багато матеріалів, які допомагають ділитися євангелією. Ви
можете зайти в “Miсіонерський” розділ у додатку
Євангельська бібліотека, переглянути відео “Come
and See (Прийдіть і побачте)” (на сайті Church
ofJesusChrist.org/go/12011) та на сайт ComeUnto
Christ.org, де знайдете ідеї зі збирання Ізраїля у
своїй громаді. ◼
ПОСИЛАННЯ

1. Рассел М. Нельсон, “Надія Ізраїля” (всесвітній духовний вечір для
молоді, 3 червня 2018 р.), HopeofIsrael.ChurchofJesusChrist.org.
2. Бонні Х. Кордон, “Стати пастирем”, Ліягона, лист. 2018, с. 76.
3. Джин Б. Бінгем, “Служити так, як Спаситель”, Ліягона, трав. 2018, с. 106.
4. Див. “Принципи служіння: мета, яка змінить наше служіння”, Ліягона,
січ. 2019, сс. 8–11.
5. Дітер Ф. Ухтдорф, “Miсіонерська робота: діліться тим, що в серці”,
Ліягона, трав. 2019, с. 17.
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СИЛИ СВІТЛА І ТЕМРЯВИ, ХУДОЖНИК УОРЕН ЛУЧ,
З ЛЮБ’ЯЗНОГО ДОЗВОЛУ МУЗЕЮ ІСТОРІЇ ЦЕРКВИ
ФОТОГРАФІЯ СВЯЩЕННОГО ГАЮ ЗРОБЛЕНА ТРОЄМ КОРБЕТОМ

Як Господь
підготував світ
до Відновлення

Президент
М. Рассел
Баллард
Діючий президент Кворуму
Дванадцятьох
Апостолів

У незліченні способи Господь підготував світ до
Відновлення Своєї євангелії, аби благословити
окремих осіб, сім’ї, громади, народи і весь світ.

Г

осподь готував світ до відновлення євангелії Ісуса Христа задовго до
того, як Батько і Син явилися Джозефу Сміту в 1820 році. У дійсності,
Господня підготовка до відновлення повноти Його євангелії в останні
дні почалася до сотворіння землі.
У жовтні 1918 року в отриманому Президентом Джозефом Ф. Смітом
(1838–1918) одкровенні, відомому як 138-й розділ книги Учення і Завіти, ми
дізнаємося, що перші провідники Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів
і багато “інш[их] вибран[их] дух[ів], … було прибережено, щоб вони народилися
в повноті часів і взяли участь у закладенні основ великої роботи останніх днів”
(Учення і Завіти 138:53; курсив додано).
Президент Сміт бачив, “що вони були також серед шляхетних і великих,
яких було вибрано від початку” (Учення і Завіти 138:55). Він додав, що “вони з
багатьма іншими отримали свої перші уроки у світі духів, і їх було підготовлено,
щоб народитися в належний час Господа, щоб трудитися в Його винограднику
для спасіння душ людських” (Учення і Завіти 138:56; курсив додано).
Після сотворіння землі стародавні пророки від початку світу говорили, співали, мріяли і пророкували про майбутнє “відновлення всього” (Дії 3:21; див.
також Лука 1:67–75).
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Кажучи конкретно про першого пророка
Відновлення Церкви Ісуса Христа, Президент Бригам Янг (1801–1877) зазначав:
“Господь завжди мав своє око на [Джозефі
Сміті], на його батькові, на батькові його
батька, на його прабатьках аж до Авраама і
від Авраама до потопу; від потопу до Еноха
і від Еноха до Адама. З того моменту, коли
кров потекла в жилах першої людини, і до
народження Джозефа Сміта Він стежив за
цією сім’єю і цією кров’ю. [Джозефа Сміта]
було висвячено наперед у вічності очолити
цей останній розподіл” 1.
Святкуючи цього року 200-річчя Першого видіння, доречно було б згадати велику
кількість жінок і чоловіків, яких Господь
надихав упродовж століть, готуючи світ до
Відновлення, що почалося тоді, коли у 1820
році Батько і Син явилися юнакові Джозефу
Сміту, який прагнув прощення і скерування.
Озираючись на історичні події, ми побачимо, що багато революційних змін відбулося у світі, готуючи людей до відновлення
Господньої Церкви в останні дні 2.

Революція у веденні літописів
Серед найважливіших змін, які Господь
вчинив, готуючи світ до Відновлення Його
євангелії, була революція у веденні літописів, яка почалася з винаходом і використанням папірусу та пергаменту 3.
Пергамент виготовлявся зі шкіри тварин
і використовувався у стародавні часи та на
початку сучасної історії людства в якості
поверхні для письма 4. Найперші відомі примірники єврейської Біблії (Старого Завіту)
і багатьох важливих пізніших копій Біблії
збереглися на пергаменті 5.
Папірус, який виготовлявся зі стебел
рослини, яка має таку ж назву, є ще одним
матеріалом, який використовувався у давні
часи у якості поверхні для письма. Найдавніші примірники книг Нового Завіту збереглися на папірусі.
На цих матеріалах писарям було легко,
у порівнянні з письмом на камені чи глиняних табличках, записувати слова Бога,
отримані через натхненних пророків та
апостолів. Використовуючи ці матеріали для
письма, безліч безіменних писарів переписували, передавали і зберігали священні письмена у багатьох примірниках, аби полум’я
віри ніколи не згасало.
Наприклад, я нещодавно дізнався, що
“існує понад сто манускриптів Євангелії
від Матвія, написаних грецькою мовою”, а
також багато інших біблійних манускриптів,
зроблених у Середні віки на пергаменті 6.
Друкарська революція
Як я часто навчав, Господь надихнув
людство на ще один надзвичайно важливий крок у підготовці світу до Відновлення
Його спасительної євангелії, коли німецький
ювелір Йоганн Гутенберг у 1439 чи 1440 році
пристосував друкарські технології, вперше
запроваджені в Китаї, до виготовлення друкарського пресу 7.
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ГРАВЮРА НА ДЕРЕВІ ІЗ ЗОБРАЖЕННЯМ ПАВЛА, ЯКИЙ ДИКТУЄ ТЕРТІЮ ЛИСТА ДО РИМЛЯН, ВІД GETTY IMAGES

Серед найважливіших змін, які Господь
вчинив, готуючи
світ до Відновлення
Його євангелії, були
революційні зміни у
веденні літописів, які
почалися з винаходом
і використанням папірусу та пергаменту.
Внизу: Папірусна сторінка найстарішого
існуючого манускрипту Нового Завіту.

Йоганн Гутенберг був
знаряддям у Господніх
руках для поширення у
світі знань, розуміння і
релігійної віри. Крайня
справа: Гравюра сторінки Біблії Гутенберга.

ІЛЮСТРАЦІЯ ДРУКАРНІ ХVI СТОЛІТТЯ, ВІД GETTY IMAGES
СТОРІНКА БІБЛІЇ, ВІД GETTY IMAGES

Гутенберг був знаряддям у Господніх руках для поширення у
світі знань, розуміння і релігійної віри 8. Його винахід розпочав
друкарську революцію, яка назавжди змінила світ, посприявши
активному поширенню ідей та інформації, які стали “поштовхом
до змін” 9.
За оцінками учених, на той час, коли Гутенберг опублікував Біблію
на своєму друкарському пресі, у Європі існувало приблизно 30 тис.
книг. Через 50 років після цього винаходу в Європі вже було понад
12 млн. книг.
Протестантська Реформація використала винахід Гутенберга, щоб
поширювати свої ідеї і донести Біблію до простих людей у такий
спосіб, якого ніхто навіть не уявляв лише покоління тому.
Революція грамотності й перекладу Біблії
Друкарська революція живила і живилася зростанням грамотності
та невтамованою спрагою простих людей Європи читати священні
слова Писань рідною мовою.
Біблія латинською мовою, перекладена з грецької і гебрейської
у 5-му столітті від Р.Х., була офіційною Біблією західної католицької церкви упродовж 1000 років 10. Століттями багато європейців
дізнавалися про Біблію переважно з проповідей, виголошених
священиками.
Однак у 15-му і 16-му століттях релігійні реформатори створили
нові переклади Біблії поширеними в Європі мовами: німецькою,
італійською, англійською, іспанською і французькою. Ці переклади переважно здійснювалися з гебрейських і грецьких текстів, а не
латинської Біблії. Це дало можливість десяткам тисяч читачів самостійно, рідною мовою прочитати біблійні історії та вчення.
Мартін Лютер, який народився в 1483 році, був одним з тих, хто
скеровував видавництво Біблії сучасною йому мовою. Його переклад
німецькою був опублікований у 1534 році, який став переломним
роком в історії західного християнства 11. Віра Лютера в силу Писань
допомогла просувати Реформацію. Інші реформатори виступали
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Зрештою, Вільяма Тиндейла, який, подібно до
багатьох чоловіків та жінок, які хотіли, аби прості люди могли читати Писання рідною мовою,
було страчено за справу Ісуса Христа. Справа:
Сторінка оригінальної Біблії короля Якова.
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перекладати Біблію була ухвалена Оксфордським синодом у 1408 році, Тиндейлу потрібен був офіційний дозвіл на безперешкодне
здійснення перекладу.
Відданий справі перекладу Біблії англійською мовою, Тиндейл таємно почав свою
роботу і закінчив переклад Нового Завіту в
1525 році. Надрукований у Кельні, Німеччина, переклад Тиндейла був таємно переправлений до Англії, де на початку 1526 року його
почали продавати.
Зрештою, Тиндейла, як і багатьох інших
чоловіків та жінок, яких засудили до страти
за те, що вони хотіли, аби прості люди могли
читати Писання рідною мовою, задушили,
прив’язавши до стовпа, на початку жовтня
1536 року 13. Однак його переклад англійською продовжував жити, а слова, фрази й
навіть цілі уривки його перекладу було долучено до версії Біблії короля Якова 14.

ІЛЮСТРАЦІЯ МУЧЕНИЦЬКОЇ СМЕРТІ ВІЛЬЯМА ТИНДЕЙЛА, ВІД GETTY IMAGES
ФОТОГРАФІЯ ЧОЛОВІКА, ЯКИЙ ЧИТАЄ ПИСАННЯ, ЗРОБЛЕНА ДЕВІДОМ ВІНТЕРСОМ

за доступність освіти, аби кожен мав можливість читати Писання
самостійно.
Деякі релігійні провідники були занепокоєні тим, що повсюдне
читання Біблії призведе до єресі, підриваючи авторитет церкви, і
навіть до громадських заворушень. Вони відреагували ув’язненнями,
тортурами і навіть стратою багатьох тих, хто перекладали Біблію рідною мовою того часу або мали Писання перекладені їхньою мовою.
Вільям Тиндейл, який народився в 1494 році, з’явився на історичній сцені під час того, як Мартін Лютер сміливо здійснював переклад
Біблії німецькою мовою 12. Будучи юнаком, Тиндейл проникся ідеєю
здійснення нового, кращого перекладу Біблії англійською з мов
оригіналу—гебрейської та грецької.
Приблизно в 1523 році він прагнув отримати допомогу й схвалення від католицького єпископа Лондона на створення такої версії Біблії, однак отримав категоричну відмову. Оскільки заборона

ІЛЮСТРАЦІЯ ЗІБРАННЯ МЕТОДИСТІВ (1873 Р.), ВІД GETTY IMAGES

Так само як Господь
поставив Свого пророка,
Він надихав чоловіків та
жінок робити технологічні винаходи, аби євангелія могла просуватися
по всьому світу.

Біблію короля Якова, опубліковану в 1611
році, було офіційно схвалено Церквою Англії, і пізніше вона відіграла важливу роль
у Відновленні євангелії Ісуса Христа 15. Це
була найбільш поширена версія Біблії англійською мовою на час народження Джозефа Сміта в 1805 році. На той час більшість
сімей, у тому числі сім’я Джозефа і Люсі
Мак Сміт, мали Біблію і регулярно читали
її. У дійсності багато людей навчалися читати завдяки тому, що чули, як її читають
вдома, і вивчаючи її самостійно.
Політичні революції й революція у
сфері комунікацій
Революції друкування, перекладу й
грамотності підготували шлях до політичних і технологічних революцій, які
охопили Європу та Америку в період з
ХVII по XIX століття. Зміна політичного
клімату в Європі і в Америці дала людям
більше свободи у виборі свого релігійного шляху. Релігійна свобода була одним з
багатьох наслідків політичних революцій,
які відбувалися приблизно в той самий
період.
Господь також “вил[ив] … Духа Свого на
кожне тіло” (див. Йоіл 2:28; Джозеф Сміт—
Історія 1:41), у тому числі й на тих, хто були
підготовлені мріяти про нові технології у
сфері транспорту й комунікацій, які надзвичайно сприятимуть просуванню Його
Відновлення.

Коли Господь поставив Свого пророка, Він надихнув чоловіків та
жінок створити такі технологічні досягнення, як канали, телеграф,
залізниці і парові двигуни, щоб євангелія могла просуватися по всьому світу.
У незліченні способи Господь підготував світ до Відновлення Своєї
євангелії, аби благословити окремих осіб, сім’ї, громади, народи і
весь світ.
Скерування сім’ї Смітів
Розглядаючи, як Господь підготував світ до Відновлення, ми
повинні завжди пам’ятати, що багато з того, що Він здійснив, відбулося завдяки окремим людям—звичайним чоловікам і жінкам, які за
певних обставин виконували щось надзвичайне.
Багато людей і сімей у країнах по всьому світу було підготовлено до
отримання послання Відновлення. Серед них батьки пророка—Джозеф і Люсі Мак Сміт—двоє глибоко духовних людей, вихованих у
культурі, яка навчала їх любити Ісуса Христа і досліджувати Біблію.
Упродовж років Джозеф і Люсі мали фінансові негаразди, проблеми зі здоров’ям та інші труднощі в Новій Англії, на північному сході
Сполучених Штатів. У 1816 році, коли загинув їхній урожай внаслідок всесвітньої зміни клімату, спричиненої виверженням вулкану на
горі Тамбора в Індонезії, Джозефу і Люсі нічого не залишалося, як
відмовитися від Нової Англії та прийняти сміливе рішення залишити безпечну гавань сім’ї, друзів і громади.
Згідно з тим, що сказано в першому томі історії Церкви: “Джозеф
старший дуже сильно любив свою дружину та дітей, але він не міг
забезпечити їх стабільним життям. Невезіння і ризиковані інвестування не дозволяли сім’ї вибратися з бідності й осісти на одному
місці. Можливо, у шт. Нью-Йорк складеться все інакше” 16.
З усіх боків негаразди сім’ї Смітів у Новій Англії підштовхнули
їх на захід штату Нью-Йорк, де релігійне пожвавлення наростало і
надихало Джозефа Сміта молодшого, сповненого бажанням отримати прощення і скерування, шукати Господа. Також у тому місці було
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Господь може зробити нас сильними,
викласти нові уроки і
підготувати за допомогою труднощів та
негараздів до зовсім
іншого майбутнього,
ніж те, на яке ми
сподівалися.
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Побачити руку Господа в нашому житті
Як і у випадку з негараздами сім’ї Смітів,
Господь може зробити нас сильними, викла-

особливо дві найбільші заповіді—любити
Бога і свого ближнього, як самого себе,—
якщо шукаємо і визнаємо руку Господа у
своєму житті і Його руку в підготовці світу
до Відновлення Церкви Ісуса Христа. Це
“чудова робота і диво” (2 Нефій 25:17).

сти нові уроки і підготувати за допомогою
труднощів та невдач до зовсім іншого майбутнього, ніж те, на яке ми сподівалися.
Розмірковуючи над тим, як Господня рука
проявлялася в житті сім’ї Смітів, нам необхідно зрозуміти, що Його рука також проявляється в житті кожного з нас. Здатність помічати
руку Господа у своєму житті вимагає духовної
чутливості, а, в багатьох випадках, часу і вміння бачити перспективу. На щастя, патріарші
благословення, особисті щоденники й історії з
особистого життя можуть бути тими лінзами,
які допомагають побачити прояв Господньої
руки в нашому житті.
В одкровенні, даному в 1831 році, Господь
застерігав світ: “І нічим людина не ображає
Бога, або ні на кого Його гнів не запалено,
крім тих, хто не визнає Його руку в усьому
і не слухається Його заповідей” (Учення і
Завіти 59:21).
Ми ще з більшою готовністю будемо
виконувати заповіді Господа Ісуса Христа,

Господь зараз готує світ до Свого Другого
пришестя, так само як Він готував світ до
Відновлення Своєї вічної євангелії. Ще раз
наголошу, що Його руку можна бачити не
лише в подіях історичного масштабу, але і в
житті кожної людини.
Коли Джозеф Сміт пішов до гаю, який ми
зараз називаємо священним, то прагнув прощення і скерування у своєму житті 17. У певному розумінні він відгукнувся на натхненне
запрошення Господа, записане в Євангелії
від Матвія:
“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.
Бо ж ярмо Моє любе, а тягар Мій легкий!”
(Mатвій 11:28–30).
Я свідчу, що з самого початку Господня
рука підготувала світ до Відновлення “істинної, чистої і простої євангелії” Ісуса Христа,

ФОТОГРАФІЯ МАТЕРІ Й ДИТИНИ ЗРОБЛЕНА ДЖИМОМ ЛІЛЛІВАЙТОМ

заховано золоті пластини, в очікуванні того,
щоб він їх знайшов, переклав і опублікував.

Господь зараз готує
світ до Свого Другого
пришестя, так само
як Він готував світ
до Відновлення Своєї
вічної євангелії. Зліва:
Титульна сторінка
Книги Мормона, виданої 1830 року.

“спасительних учень Христа”, які доступні
всім Божим дітям 18. Я також свідчу, що
Господня рука в нашому особистому житті
кличе йти за Ним, служити іншим і любити
Його в цей час, коли Він готує світ до Свого
славетного Другого пришестя. ◼

6. Thomas A. Wayment, The New Testament: A Translation for Latter-day Saints, A Study Bible
(2019), 2.
7. Див. Diana Childress, Johannes Gutenberg and the Printing Press (2008).
8. Див., наприклад, М. Рассел Баллард, “Чудо святої Біблії”, Ліягона, трав. 2007, сс.
80–82.
9. Див. Elizabeth L. Eisenstein, The Printing Press as an Agent of Change (1980), 703.
10. Див. James Carleton Paget and Joachim Schaper, eds., The New Cambridge History of the
Bible, Vol. 1, From the Beginnings to 600 (2013); див. також vols. 2–4.
11. Цей латинський переклад четвертого століття став офіційною версією, яка використовується католицькою церквою; див. Richard Marius, Martin Luther: The Christian
between God and Death (1999).
12. Див. David Daniell, William Tyndale: A Biography (1994).
13. Мертве тіло Тиндейла після того спалили біля стовпа.
14. Англійський переклад Вільяма Тиндейла, хоча це й не визнається офіційно, зберігається у Біблії короля Якова, укладеної в 1611 році.
15. Див. David Norton, The King James Bible: A Short History from Tyndale to Today (2011).
16. Див. Святі, том 1: Стяг істини, 1815–1846: Розповіді про Церкву Ісуса Христа в
останні дні (2018), с. 6.
17. Див. “Розповіді про Перше видіння”, у розділі Gospel Topics на сайті topics.
ChurchofJesusChrist.org.
18. Див. Джозеф Ф. Сміт, стаття Рассела М. Балларда “Істинна, чиста і проста євангелія
Ісуса Христа”, Ліягона, трав. 2019, с. 29.
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Церкви.
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4th ed. (2005).
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ПРОГРАМА ДЛЯ ДІТЕЙ І МОЛОДІ:

щоб стати
сильними

Провідники Церкви розповідають, як батьки і приходи можуть допомагати дітям ставати такими, як Спаситель.

Н

езалежно від того, радієте ви чи трохи хвилюєтеся щодо нової
ініціативи Церкви—Програма для дітей і молоді—ви, ймовірно, маєте запитання: “Як вона допоможе моїм дітям?”, “Як ми
будемо її виконувати?”, “Яка моя роль у програмі?”
Провідники Церкви надають відповіді.
Чому Церква запроваджує подібну зміну?
Сестра Бонні Х. Кордон: Як навчав Президент Рассел М. Нельсон, усім нам необхідно покращувати свою здатність отримувати
одкровення 1. Програма для дітей і молоді створена для того, щоб
запрошувати окремих осіб і сім’ї шукати натхнення від Духа в тому,
як розвиватися й знаходити радість на шляху завітів. Вона чудово
символізує те, що пророк передбачає для кожного з нас.
Брат Стівен В. Оуен: Президент Нельсон також навчає нас, що ми
є Церквою, зосередженою на сім’ї, незалежно від того, якою є наша
сім’я 2. Ми не є Церквою, зосередженою на програмах. Провідники
Церкви та вчителі можуть допомагати нашим дітям вивчати доктрину і жити за нею, однак така відповідальність починається вдома, і це
щоденний обов’язок.
Як навчав пророк, нам необхідно прагнути одкровення і діяти
за спонуканнями Духа, а Програма для дітей і молоді допоможе в
цьому частково тому, що вона спрощує процес. У минулому батькам
доводилося виконувати сотні вимог, аби слідкувати за виконанням і розуміти такі програми, як Особистий розвиток, Обов’язок
перед Богом, Віра в Бога та інші церковні програми, які їхні діти

Бонні Х. Кордон
Генеральний президент Товариства
молодих жінок

Стівен В. Оуен
Генеральний
президент Товариства молодих
чоловіків

Джой Д. Джоунс
Генеральний
президент Початкового товариства
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Які перші кроки може робити сім’я
у застосуванні Програми для дітей і
молоді?
Сестра Джоунс: Молитися разом, щоб
отримати скерування Духа. Батьки можуть
почати з розмови у своїй сім’ї про три сфери
застосування Програми для дітей і молоді:
вивчення євангелії, служіння і заходи та
особистий розвиток. Що вони вже роблять
зараз? Як вони можуть зростати—особисто і
сім’єю—в цих трьох сферах? Як, приділяючи
особливу увагу віршу з Писань, що міститься в Євангелії від Луки 2:52, вони зможуть
так складати плани і встановлювати цілі,
щоб пам’ятати Спасителя і йти за Ним? Яка
чудова нагода зміцнювати молодь, домівку і
сім’ю дуже простими, послідовними і дієвими методами.
Сестра Кордон: Ми починаємо потроху.
Просування шляхом завітів відбувається
крок за кроком. Встановіть одну ціль. Нехай
початок буде простим. Путівники для молоді й дітей дадуть нам чудовий взірець для
наслідування.
Брат Оуен: Не слід надто ускладнювати.
Все має бути дуже просто. Прочитайте Лука
2:52. Почніть з цього. Хтось із батьків може
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виконували в підліткові роки. Цей новий
підхід пропонує молоді і дітям шукати натхнення під час встановлення цілей відповідно
до їхніх потреб та інтересів.
Сестра Джой Д. Джоунс: Це така надзвичайна можливість для наших дітей і молоді—
всього підростаючого покоління—поглибити
віру в Ісуса Христа. Коли вони навчаються
прагнути проводу Святого Духа і реагувати
на нього, то краще будуть розуміти свою вічну сутність і мету, а також те, як вони можуть
розвиватися й відчувати любов Небесного
Батька. Програма для дітей і молоді може
благословити і зміцнити нашу молодь та їхні
сім’ї, допомагаючи у встановленні й налагодженні стосунків у сім’ях, у церкві та між
ними й Небесним Батьком.

вдома сісти поруч з дитиною або підлітком і поговорити про цей
вірш. “Як ми будемо допомагати тобі зростати мудрістю, віком та
благодаттю в Бога і в людей?”, “Чого ми можемо разом навчитися
або що зробити?”, “Які ти можеш поставити цілі?”, Нехай усе буде
просто.
Якби ви хотіли за допомогою цієї програми навчити дітей і
молодь лише чомусь одному, що б це було?
Сестра Кордон: Це дивовижна можливість зростати так, як
Спаситель! Якщо ми запитуємо себе: “На чому ж зосередитися?”,
то можемо згадати, що вже робимо багато усього, щоб стати схожи
ми на Нього. Вивчення євангелії відбувається у багатьох сім’ях і
в церкві. Ми служимо й беремо участь у заходах. Мета цієї нової
програми—бути свідомими і з відповідальністю діяти згідно з
тим, чого навчилися, приділяючи увагу тому, щоб розвиватися в
чотирьох сферах, як і Спаситель: духовній, соціальній, фізичній та
інтелектуальній (див. Лука 2:52). Це принесе радість, мир і тривале
щастя всім нам, якщо ми будемо йти за Спасителем!
Сестра Джоунс: Розвиток зосереджується на Спасителі, осередком його стає сім’я, а підтримкою—Церква. Усе спрощується і
зосереджується на людині у порівнянні з минулими програмами.
Зростання стає індивідуалізованим. Я сподіваюся, що діти, молодь
і провідники та їхні сім’ї зрозуміють, що це досяжний, легкий у
застосуванні спосіб розвиватися разом і відчувати тривалу радість
на шляху завітів для всіх дітей Небесного Батька по всьому світу. Не
очікується великих змін або надмірних ускладнень у навчанні. Ми
будемо робити те, що вже робимо, керуючись Духом, аби наші щирі
зусилля покращили нашу здатність з любов’ю і більш ефективно іти
за Спасителем.
Чому важливо, аби молодь і діти розвивалися так, як
Спаситель?
Сестра Джоунс: По-перше, і це головне,—вони уклали завіт завжди наслідувати Його. Вони уклали завіт “бути свідками Бога в усі
часи і в усьому, і в усіх місцях” (Moсія 18:9). Тож їм необхідно розвиватися так, як Він: духовно, соціально, фізично та інтелектуально.
Їхні завіти не лише є причиною того, чому вони мають так чинити,
але вони також роблять їх спроможними досягти своїх цілей.
Брат Оуен: Головна мета нашого життя—іти за Небесним Батьком та Його Сином, Ісусом Христом, і стати такими, як Вони. Ми
хочемо бути схожими на Них. Ми починаємо вчитися цьому з
юних років, аби знати, як діяти решту днів свого життя. І ми дійсно
наслідуємо Спасителя, коли робимо те, що робив Він.
Сестра Кордон: Спаситель—наш взірець в усьому. Ми вивчаємо
Його життя, місію та вчення, бо Він володіє всіма якостями, які ми

прагнемо мати. Однак оскільки кожен з нас
є неповторним, кожен має якості та вміння,
які необхідно розвивати, щоб стати такими,
як Він. Цей новий підхід дає дітям і молоді
індивідуалізовану можливість для зростання
з огляду на ту неповторність, щоб розвивати
притаманні кожному з них дари і знаходити
те, до чого вони відчувають зацікавленість,
аби стати більше схожими на Спасителя.
Саме це і робить цю програму такою індивідуалізованою. Не існує переліку необхідних
завдань. Цілі, які всі ми встановлюємо, аби
рухатися вперед шляхом завітів, будуть різними, але разом ми будемо навчатися, зростати і наближатися до нашого Спасителя.
Що, на вашу думку, будуть відчувати діти і молодь, беручи участь у
програмі?
Сестра Кордон: Я сподіваюся, що вони
здобудуть глибше розуміння своєї вічної сутності і отримають відчуття приналежності.
Коли ми знаємо, ким і Чиїми є, то діємо по-
іншому. Вони навчаться розуміти, що сказане
в певних соціальних медіа не є правдою, бо
вони вже відчули, як Дух промовляє до них.
Вони здобудуть упевненість у собі та в своєму
Божественному потенціалі дочок і синів Бога.
Сестра Джоунс: Ми хочемо, аби вони
мали віру й надію в Ісуса Христа, відчували
мир, який приносить дотримання заповідей,
мали здорові стосунки, навчилися витривалості, відчули радість, яку приносить служіння іншим, та відчули щастя і задоволення від
участі в роботі зі спасіння.
Брат Оуен: Я сподіваюся, що діти розумітимуть євангелію таким чином, що вона
знайде шлях від їхньої голови до їхнього
серця. Це не просто ставити галочку біля
виконаного завдання. Це процес навчання
і наближення до Спасителя. Я дійсно сподіваюся, що наші діти й ті, кому ми служимо,
почуватимуться досить упевнено в розумінні
євангелії, аби навчати інших. Наприклад, я
сподіваюся, що ми зможемо поставити своїм
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дітям запитання про євангелію і почути досить глибоку відповідь,
бо вони засвоїли євангелію і вона вже стала частиною їхнього єства.
Як батьки знатимуть, що Програма для дітей і молоді
успішно втілюється в їхньому домі?
Брат Оуен: Я б звертав увагу на плоди Духа, про які згадується
в Галатам 5, наприклад, більше миру в домі. Я думаю, що їхні діти
ставатимуть більш добрими, люблячими. Їхні діти захочуть бути з
сім’єю. Вони матимуть більше бажання молитися і шукати відповідей. Вони помітять покращення не лише в духовній сфері, але і в
соціальній, фізичній та інтелектуальній.
Сестра Джоунс: Вони знатимуть, що програма втілюється успішно, бо стосунки зміцняться, оскільки члени сім’ї дійсно спостерігатимуть покращення і, навіть коли буде нелегко, продовжуватимуть
докладати зусилля, дбаючи одне про одного і активно прагнучи
та відчуваючи присутність Святого Духа у своєму домі. Члени сім’ї
можуть чіткіше розуміти зв’язок між тим, що вони роблять кожного дня, і життям Христа. Ймовірно, вони відчуватимуть глибшу
вдячність за свободу волі й покаяння, більше позитиву, впевненості, їхні зусилля будуть спрямовані на інших, а не на себе, зросте
вдячність за Спасителя, Його життя, Його вчення, Його приклад і
Його Спокуту й Воскресіння.
Яку пораду ви б дали батькам, які, можливо, дещо занепокоєні через відміну колишніх програм Церкви?
Сестра Кордон: Звичайно ж, нам подобаються колишні програми,
оскільки кожен з нас зростав і мав можливість бачити, як інші зростають завдяки тим програмам. Вони були натхненними для свого часу.
Але хіба ж ми не вдячні за неперервне одкровення? Господу необхідно, щоб ми постійно розвивалися і змінювалися, і Йому необхідно,
щоб наші програми покращувалися і змінювалися, аби задовольняти
потреби членів Церкви по всьому світу. Ми завжди прагнемо вдосконалюватись і ставати Церквою та людьми, якими нас знає Небесний
Батько і якими, за Його задумом, нам потрібно стати.
Сестра Джоунс: Колишні програми були великим благословенням для нас, і ми можемо бути вдячними за все, чого навчилися й
відчули. Настає чудова нова пора, і вона дає нам можливість прагнути скерування Господа в тому, щоб навчатися і зростати в новий,
натхненний спосіб.
Як провідники можуть допомагати дітям і молоді покращуватися в особистому розвитку?
Брат Оуен: Перш за все, я вважаю, що дорослим провідникам
необхідно дивитися на ту дитину, чи того юнака або дівчину так,
як дивиться на них Бог, тобто брати до уваги, ким може стати та
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особа, а не лише, ким вона є зараз. Прагніть
від початку бачити кінцеву мету. Дивіться
в перспективу. Це вимагатиме часу. Подумайте, ким діти й молодь можуть стати.
Розвивайте свої стосунки з ними, щоб, коли
вам потрібно буде поговорити з молодою
людиною, вона поважала вас настільки, аби
вислухати.
Крім того, познайомтеся з батьками. Дізнайтеся від них, як ви можете допомагати. З
повагою ставтеся до того, як вони виконують
батьківські обов’язки.
Сестра Джоунс: У Початковому товаристві немає структури президентств кворумів
та класів, як у молодих чоловіків і молодих
жінок. Провідники і вчителі Початкового товариства, а також брати-служителі й
сестри-служительки надають допомогу дітям,
які не мають євангельської підтримки у своїх
сім’ях. Втім важливо, щоб ми завжди шанували стосунки між дітьми, молоддю та їхніми
батьками, якою б не була ситуація в домі.
Програма для дітей і молоді може бути способом запрошувати всю сім’ю прийти і подивитися, прийти і допомогти. Вона може бути
способом зміцнення всієї сім’ї, незалежно від
того, чи є вони членами Церкви Ісуса Христа
Святих Останніх Днів.
Сестра Кордон: У нас багато дітей і
молоді, які приходять у неділю до церкви
без батьків, хоча їхні батьки люблять їх. Я
хочу закликати провідників познайомитися
з батьками і дізнатися про їхні мрії та сподівання стосовно своїх дітей. Ми можемо
допомагати. Якщо ми працюємо в тандемі
з батьками, то будемо зміцнювати окремих
осіб та сім’ї і також заохочувати дітей і
молодь зміцнювати сім’ї одне одного.
Що б ви сказали переобтяженим
батькам, яким здається, що вони не
спроможні допомагати дітям успішно
виконувати Програму для дітей і молоді?
Сестра Кордон: Прекрасним є те, що
ми вже виконуємо переважну частину

програми. Сім’ї вже вивчають євангелію разом. Ми вже виконуємо
служіння й проводимо заходи. Ми завжди спрямовували зусилля
на особистий розвиток; зараз ми просто зосереджуємося на тому,
як зростав Христос.
Коли ми сядемо поговорити зі своїми дітьми, я думаю, нам це
дійсно сподобається. Ви можете просто слухати у звичному оточенні, намагаючись зазирнути в серце своєї дитини. Наш Небесний
Батько хоче, щоб ваша дитина зростала, раділа і повернулася жити
з Ним. Ви відчуєте, як Святий Дух веде вас, коли разом намагатиметеся зробити так, аби євангелія і наш Спаситель Ісус Христос стали
частиною кожного аспекту вашого життя.
Сестра Джоунс: Почніть з того, що підходить для вашої сім’ї.
Вірте, що ви отримаєте допомогу з небес. Прагніть скерування
Духа. Програма для дітей і молоді стане цінним засобом для батьків у вихованні дітей. Сьогодні батькам у процесі скерування сім’ї
та виховання дітей доводиться задовольняти багато вимог. Батьки
можуть відчувати себе переобтяженими. Програма для дітей і
молоді допоможе батькам розрізнити, що є головним, а що—важливим. Допомагати сім’ям навчатися тому, як іти за Спасителем,
керуючись натхненням від Святого Духа—це головне для всіх нас і
принесе нам Господню любов і благословення.
Брат Оуен: Я думаю, що ви дійсно будете спроможні допомагати своїм дітям і молоді. Від вас не вимагається робити щось
надзвичайне. Потрібно лише бути вірними і перебувати в молитві
та розвивати праведні звички й традиції у вашій сім’ї. Почніть з
основних, простих, праведних звичок, і ви побачите чудеса в житті
своїх дітей. ◼
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Як мотивувати

підростаюче покоління
Ось чотири способи того, як допомагати своїм дітям встановлювати
гідні цілі, щоб зростати так, як Спаситель.
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М

Венді Ульріх, доктор філософії

и, батьки і провідники, хочемо допомогти
дітям і молоді стати послідовниками Ісуса Христа і залишатися ними все життя, скеровуючись
внутрішнім мотивом служити Господу і виконувати свою
особисту місію.
Програма для дітей і молоді є простою, однак
потужною підбіркою матеріалів, які допоможуть дітям
і молоді зростати духовно, соціально, фізично та інтелектуально, як це робив Спаситель (див. Лука 2:52). Це
може відбуватися під час навчання євангелії та життя
за нею, завдяки участі в значущих та цікавих проектах
служіння й заходах та встановленню й
досягненню власних цілей. Однак, як і
батьки в поданій нижче історії, ми можемо вже почуватися перевантаженими, а
тут необхідно до свого переліку додати
ще чиїсь цілі. Або нас може хвилювати
те, що діти не будуть просуватися вперед,
якщо їх не підштовхувати.
Розмова про встановлення цілей.
Приклад 1:

ІЛЮСТРАЦІЇ ДЕВІДА ГРІНА

Алана, 15 років, сидить біля своєї мами
Рейчел, проглядаючи перелік складених
ними можливих цілей, над якими могла б
працювати Алана. Батько Алани, Джефф,
проходить повз них. “Над якою з них мені слід
працювати, тату?”—запитує Алана.
Джефф поглянув на годинник, трохи скривившись, і зазирнув у список. “Хм-м-м, ця здається легкою. А як щодо того, щоб
“вивчити напам’ять гімн”? Ти можеш досить швидко позначити цю ціль, як досягнуту. А чи є тут ще щось легеньке?”
Рейчел втручається, згадуючи, як неохоче Алана погодилася
записатися до шкільної туристичної команди. “Насправді,
можливо, тобі треба спробувати зробити щось складне! Щось
таке, що вимагає фізичного навантаження”,—пропонує вона.
“Гм-м-м,—зітхає Алана, тягнучись до телефона.—Думаю,
цього досить”.
Як можуть допомагати батьки і провідники?
Батьки і провідники можуть багато чого робити, щоб
допомагати дітям і молоді розвинути більшу внутрішню
мотивацію, аби мати хороші цінності, приймати хороші

рішення і отримувати радість як від процесу просування
вперед, так і від досягнень.
Подумайте про час, коли ви відчували сильну мотивацію працювати над досягненням мети. Що мотивувало
вас? Може ви бачили можливість або навички, які дійсно хотіли розвинути, а може проблему, яку необхідно
було вирішити. Приклад і підтримка інших надихала
вас зробити спробу.
Подібним чином діти й молодь відчуватимуть сильнішу внутрішню мотивацію, якщо (1) з молитвою вирішать, чого хочуть (а не просто того, чого інші хочуть від
них), (2) складуть план досягнення мети, (3) не будуть
лише керуватися думкою про нагороду чи
покарання і (4) відчуватимуть, що батьки
і провідники на їхньому боці.
1. Допоможіть молодим людям зрозуміти, чого вони найбільше хочуть
Кожен чогось хоче: створити команду,
більше спати, не бути таким самотнім,
наближатися до Бога. Господь і Його
посланці часто запитують людей: “Чого
ви хочете?” (Див. Maрк 11:24; 1 Нефій
11:1–2; Aлма 18:15; 3 Нефій 27:1–2;
Eтер 2:23–25). Але знання того, що ми
найбільше хочемо, а не того, що ми
хочемо просто зараз, вимагає досвіду й
розмірковувань.
Думаючи про дитину чи підлітка, яким
ви хочете допомогти, запитайте себе:
• Як я можу ознайомити їх з новим досвідом, цінностями та ідеями, щоб це було позитивно і цікаво?
• Чи даю я їм відчути наслідки неправильного вибору, аби у них було бажання робити кращий вибір?
• Коли я можу запитати їх про те, у що вони вірять і
які їхні цінності? (Див. доданий перелік “Запитання для встановлення цілей”).
• Як я можу вказати на їхні сильні сторони? (Спробуйте так: “Я бачу, що тобі добре вдається
. Як
ти можеш це використати для служіння Господу?”)
2. Допоможіть молоді скласти план
Коли мета встановлена, часто буває так, що молодим
людям досить легко визначитися з планом. Можливо,
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дітям молодшого віку потрібно буде більше ваших ідей.
Подавайте пропозиції лише тоді, коли вони зайдуть у
глухий кут. Втім радійте, якщо їхні ідеї їм подобаються
більше за ваші. Не наполягайте на своєму.
Аби допомогти у складанні плану, ви можете
запитати:
• Яка твоя мета? (Абстрактні цілі, такі як “бути кращим”, дуже важко визначити, якщо тільки вони не
включають конкретних дій, наприклад: “Кожного
дня когось похвалити” чи “Вибачитися, якщо я
розгніваюся”.
• Чому ця мета для тебе важлива? (Яку користь
вони отримають, якщо житимуть за
своїми цінностями чи ставатимуть
більше схожими на Спасителя?)
• Чи цей час є підходящим для роботи над цією метою? (Чому так або
чому ні?)
• Який невеликий, простий крок тобі
необхідно зробити, щоб розпочати?
(Нагадуйте їм, що дія дає натхнення. Допоможіть почати, або почати
знову, вдаючись до чогось малого і
простого).
• Як можна все впорядкувати таким
чином, щоб це допомагало тобі
виконувати план? (Можна створювати нагадування, писати слова
підбадьорення, складати графік або
таблицю, щоб слідкувати за прогресом, усувати
спокуси, використовувати правильні засоби або
просити про допомогу).
• Які перешкоди можуть виникати на твоєму шляху?
Як ти можеш з ними справлятися? (Допоможіть
дітям пам’ятати про свій план; цікавтеся, що пішло
не так; більше часу приділіть тому, що погано вдається; спробуйте новий підхід або підкоригуйте ціль).
Аби допомагати іншим справлятися з невдачами, ви
можете розповісти випадок зі свого життя чи життя
своєї сім’ї, про те, коли люди, стикаючись з випробуваннями, не здавалися. Також намагайтеся запитувати:
• Що ти спробував/ла зробити? Що ще 		
можна спробувати?
• Хто може допомогти? Чим я можу 		
допомогти?
• Які з’являються ідеї, коли ти про це молишся?
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3. Будьте обережними з винагородами й
покараннями
Невеличкі нагороди можуть допомагати людям спробувати щось нове, перетворити важке завдання на більш
приємне або відсвяткувати успіх. Втім, якщо перестаратися, винагорода насправді може послабити мотивацію.
Люди, які вже взялися за виконання завдання, часто
починають виконувати менше, а не більше, ніж раніше,
якщо їм за нього “платять”, прийшовши до висновку, що
сама лише винагорода не варта їхніх зусиль. І в той час,
як дітям потрібно відчувати на собі наслідки поганого
вибору, вони навчаються боятися і уникати людей, які
карають їх, замість того, щоб на досвіді
засвоювати хороші цінності.
Звичайно, люди, які працюють на
роботі, очікують, що їм будуть платити,
однак бонуси та визнання також можуть
бути хорошими засобами показати, що
їхні зусилля помічають. Однак, коли
йдеться про життя за євангелією та
досягнення особистих цілей, внутрішнє
задоволення є найкращою мотивацією
в довгій перспективі. Внутрішнє задоволення несе в собі:
• Відчуття Духа.
• Відчуття єдності з батьками, провід
никами і друзями.
• Бажання жити за своїми цінностями.
• Бажання навчатися, пробувати щось
нове і вирішувати проблеми.
• Хороший настрій.
• Зміну життя на краще.
Допоможіть молоді усвідомити й оцінити таке внутрішнє задоволення. І час від часу вдавайтеся до невеличких доречних винагород, щоб відзначити добре
виконану роботу!
4. Допомагайте молоді відчути вашу любов
Сповнені любові стосунки—це один з найважливіших
способів впливати на цінності, цілі й мотивацію інших
людей. Як люди показували вам, що вони вас дійсно
люблять і цінують? Як ви дізнавалися, що з певною
людиною можна бути до кінця чесним/ою, розповідаючи про свої помилки й труднощі? Якщо ви по-
справжньому не відчували, що вас вдома люблять,
то чого, на вашу думку, ви потребували і не отримали?

Ваші відповіді можуть допомогти вам зрозуміти, як
спілкуватися з молоддю таким чином, аби їм у вашій
присутності було комфортно і затишно.
Докладаючи зусилля і за підтримки з небес, ми можемо надавати допомогу, мотивуючи молоде покоління та
справляючи на нього вплив.
Розмова про встановлення цілей. Приклад 2:
Алана, 15 років, сидить з мамою Рейчел, проглядаючи перелік цілей, над якими може працювати Алана. В цей час повз
них проходить тато Алани, Джефф. “Тату,
над якою з них мені слід працювати?”—запитує Алана.
Джефф поглянув на годинник, трохи
скривившись, і зазирнув у список. “Хм-м-м, ця
здається легкою. А як щодо того, щоб “вивчити напам’ять гімн”? Ти можеш досить швидко позначити цю ціль, як досягнуту. А чи є
тут ще щось легеньке?”
Джеф замовчав. Щось було не так, тож
він якийсь час думав, що саме.
Я запізнююся, подумав він. Я просто
хочу з цим скоріше закінчити. Я не дуже
добре справляюся із завданням виховувати дітей. Хм-м-м-м. Він дивиться на
свою дочку, а потім розуміє, що його охоплюють також інші відчуття. Надія. Захват.
Справа не в тому, щоб позначити завдання,
як виконане. Це питання її зростання. І це
можливість встановити з нею контакт. На його обличчі
з’являється усмішка.

“Давай зробимо паузу і поміркуємо над цим,—сказав він.—
Може кожен з нас запише те, над чим ми отримаємо спонукання працювати?”
“Хм-м-м, добре”,—сказала Алана. Рейчел знайшла олівці й
папір, і вони кілька хвилин думали й записували.
“Гаразд,—сказала Рейчел.—А що ж далі?”
Алана пригадує: “Думаю нам слід помолитися про це, а
потім обрати ціль і скласти план. Тату, ти справді вважаєш, що Небесному Батькові не байдуже, яку ціль я оберу?”
Джефф задумався. “У тебе багато хороших ідей, тож,
можливо, Небесний Батько хоче, щоб ти
вибрала одну для початку. Але я абсолютно
впевнений в тому, що ти важлива для Небесного Батька”.
“Я знаю, що ти хочеш скористатися
своїми дарами, аби зробити щось добре,—
додала Рейчел,—тож якщо один з них є більш
важливим, я впевнена, що Небесний Батько
допоможе тобі це відчути”.
Алана усміхнулася, а потім згадала: “Президент Нельсон попросив молодь зробити
ретельну оцінку свого життя. Можна я піду
взяти те, що написала?”
“Звичайно!”—сказав Джефф, усміхаючись.
Він знову поглянув на годинник. “Oй, мені вже
треба бігти. Знайди свої записи і поговоримо
про це під час вечері, гаразд? У мене є запитання, які можуть допомогти”.
“Чудово!—сказала Алана, усміхаючись.—
Тату, мамо, дякую!” ◼
Автор живе в штаті Юта, США.

КОРИСНІ ЗАПИТАННЯ

Щоб допомогти дітям та молоді зрозуміти, чого їм найбільше хочеться, обговоріть з ними ці запитання:
Ким ти захоплюєшся? Чому?

Яка проблема зараз не дає тобі спокою?

Як ти хочеш, щоб до тебе ставилися? Як ти хочеш ставити-

Що, на твою думку, Господь приготував для тебе і чого

ся до інших людей?
Які обіцяння в Писаннях, у вченнях пророків або в патріаршому благословенні ти вважаєш важливими для свого
майбутнього?
Чого б тобі хотілося більше або менше у своєму житті?
Що приносить відчуття щастя й наповненого життя? Які
справи?

чекає від тебе?
Що б ти хотів/ла спробувати зробити або чого навчитися
в цьому році? Чому?
Які твої цілі на цей тиждень? Чому вони можуть бути важливими для Господа?
Під час розмови я чув/ла, як ти сказав/ла, що
хочеш __________. Це так? Що ще?

Що б ти робив/ла в житті, якби не боявся/лася невдачі?
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ГОЛОСИ СВЯТИХ ОС ТАННІХ ДНІВ

Запас свідчення

Д

ійсно, не мало значення,
що я не міг у той момент
відчувати Духа. Я вже мав запас
нечутних, незмінних свідчень.

оли я почав навчатися у старших класах школи, мої батьки розлучилися. Упродовж років я спостерігав, як батько не приймає
причастя. Я знав, що йому важко дотримуватися заповідей, але я не
розумів масштабів його труднощів. Лише коли батьки сказали, що
його відлучено від Церкви, ми з сестрою дізналися подробиці.
“Я тебе ненавиджу!”—викрикував я знову і знову, не в змозі втамувати ридання. Я був розлючений. Як він міг так вчинити з нашою
сім’єю? —думав я. Як він міг так довго нам брехати?
Перший шок і злість тривали недовго. Через пару
тижнів мій гнів змінився на заціпеніння. Спочатку те
заціпеніння було порятунком від гніву і болю, які я
відчував, але згодом воно перетворилося на безнадію. Мені здавалося, що моє життя перетворилося на руїну. Як ніколи раніше, мені потрібно
було відчути зв’язок у з небесами. Мені потрібно було відчути любов, скерування, мир і
зцілення від Бога.
Невдовзі почалася генеральна конференція.
Під час однієї сесії я слухав і сподівався відчути
втішення від Бога. Однак воно не приходило.
Там, у темній причасній залі, я подумав: Я не
можу відчувати Святого Духа, але я впевнений, що
Він тут є. Він має тут бути. Коли я про це подумав, то почав пригадувати велику кількість отриманих мною маленьких свідчень про істинність Писань,
про те, що Джозеф Сміт був пророком, про те, що
Небесний Батько благословив мою сім’ю і що дотримання
заповідей приносить заспокоєння. Це допомогло зрозуміти,
що я маю запас свідчення.
Чим більше я розмірковував про минулі духовні прояви, тим більше
усвідомлював, що, хоча понад усе хотів відчути Духа, насправді не мало
значення те, що я не міг відчувати Його вплив прямо зараз. Я вже мав
запас простих незмінних свідчень про те, що євангелія істинна.
Те знання підтримало мене і дало бажання й надалі дотримуватися заповідей, навіть коли здавалося, що немає негайної відповіді.
Поступово я почав відчувати у своєму житті більше любові Небесного
Батька і Спасителя. Коли я залишався поряд з Ними, хоча й не завжди відчував їхню присутність, мене охоплював несумнівний спокій, і
свідчення про Спасителеву євангелію міцнішало. Цей вплив продовжується і зараз, коли мене охоплює непевність або відбувається щось,
що завдає болю. Я знаю, що можу довіряти Небесному Батькові й Спасителю, і Вони зцілять, піднімуть і зміцнять мене й кожного з нас. ◼
Ім’я не вказано, шт. Юта, США

30

Ліягона

ІЛЮСТРАЦІЯ ВІД PHIL, I2IART.COM

К

Чи він зрозуміє?

ІЛЮСТРАЦІЯ АЛЛЕНА ГАРНСА

У

2005 році я передчасно народила трійню: Мілену, Матео і
Нельсона. Мілена народилася здоровою, але мої два маленькі хлопчики
страждали від ускладнень. Матео
помер від тих ускладнень через три
місяці після народження.
Через місяць після втрати Матео
у Нельсона виявили церебральний
параліч і глухоту. Ми були у відчаї.
Лікарі сказали, що він ніколи не буде
ходити. У ту мить ми були вдячні за
те, що знаємо євангелію Ісуса Христа. Вона допомогла нам зрозуміти,
чому в житті бувають випробування.
Завдяки вірі й великим зусиллям
Нельсон навчився ходити і спілкуватися мовою жестів. Його стан був
набагато кращим, ніж прогнозували лікарі. Він зростав щасливим у
нашій сім’ї та в євангелії.
Попри обмеження, які мав Нельсон, ми намітили для нього кілька
цілей: щоб він зрозумів значення
хрищення до того, як охриститься,

щоб він отримав Ааронове священство у віці 12 років і щоб він пішов
до храму й виконував хрищення за
померлих.
У 2017 році Нельсону виповнилося 12. Ми допомагали йому
підготуватися до виконання хрищення за померлих. Йому було
важко зрозуміти, що ті, хто померли
без хрищення, потребують нашої
допомоги. Невдовзі після дня
народження Нельсона він разом
з Міленою і старшими братом і
сестрою—Франко та Брендою—й
іншими молодими людьми з нашого
приходу поїхали до храму в Кордові, Аргентина. Президент храму
привітав їх і розповів про важливість вікарних хрищень. Я сиділа
біля Нельсона і перекладала мовою
жестів. Невдовзі настала його
черга. Коли він зайшов у
христильну купіль, ми не
знали, чи дійсно він усе
зрозуміє.

Увійшовши у воду, Нельсон
розхвилювався. У ту мить Святий
Дух виявив нам, що він дійсно розуміє, що виконує для своїх померлих
родичів те, чого вони не можуть
зробити для себе. Ми знали, що
він зрозумів, що члени сім’ї по
інший бік завіси були раді, що він їм
допомагає. Дух також виявив нам,
що Матео був поруч, щоб супроводжувати свого брата і сестру. Коли
Нельсон вийшов з води, він був дуже
щасливий.
З того часу Нельсона було хрищено і конфірмовано за багатьох членів сім’ї, у тому числі за мого батька,
який помер у 2016 році. Ми любимо
храм. Служіння іншим стало однією
з наших сімейних традицій. Кожного разу, коли ми йдемо служити, то
згадуємо той особливий день. ◼
Міріам Росана Галеано, Кордова,
Аргентина

С

лужіння у храмі стало
однією з наших сімейних
традицій. Кожного разу,
коли ми йдемо служити, то
згадуємо про той особливий
для Нельсона день.
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“За мудрістю Того, Хто знає все”

К

оли я приїхав до центру підготовки місіонерів як місіонер
повного дня, то зрозумів, що мені
потрібно багато чого навчитися. Я
старанно навчався, зміцнював своє
свідчення і розбудовував фундамент,
який уже мав. Я молився і ставив
запитання Небесному Батькові, а
потім шукав відповідей. Така модель
змінила моє життя.
Одного дня, вже під час служіння
місіонером у Перу, один зі старійшин отримав листа, в якому йшлося
про те, що несподівано помер батько
його найкращого друга. Старійшина
був у сльозах. “Чому Небесний Батько це допустив?”—вигукував він.
Це питання запало мені в серце.
Того вечора я став на коліна і поставив Небесному Батькові те саме
запитання. Потім, під час вивчення
Книги Мормона, мої очі зупинилися

на 2 Нефії 2:24, де сказано: “Але
дивись, усе було зроблене за мудрістю Того, Хто знає все”.
Той уривок знайшов відгук у
моєму серці і залишився в ньому. Я
написав листа старійшині і процитував той вірш у своєму свідченні. Я
запевнив його, що все буде добре, бо
Небесний Батько все робить з мудрістю. Ми можемо довіряти Йому, бо
Він любить нас і знає все.
Приблизно через півтора роки я
служив у горах в Перу, коли несподівано отримав телефонний дзвінок від
президента місії. Він сказав мені, що у
мого батька стався інсульт і він перебуває в критичному стані. Невдовзі
батько помер. Я був спустошений. На
мене накотилися запитання, подібні
до цього: “Як я зможу з цим жити?”
Я молився Небесному Батькові
і просив відповісти. Більш за все

мені хотілося знати, чому мого
батька було забрано від мене у
такий спосіб, що я навіть не міг
з ним попрощатися. Я звернувся
до Книги Мормона, відкрив її
і прочитав ті самі слова, якими
поділився зі старійшиною кілька
місяців тому: “Але дивись, усе було
зроблене за мудрістю Того, Хто
знає все”. Ті слова, наче ковдра,
огорнули мене спокоєм і дали відчути благодать, коли я почувався
розгубленим.
Мій земний батько пішов з
життя, але мій Небесний Батько
завжди буде поруч. Небесний Батько все робить у своїй мудрості, і
коли ми маємо бажання дізнатися
та робимо все від нас залежне, аби
бути готовими почути, то знайдемо
дорогоцінні відповіді. ◼
Крістофер Дівер, шт. Каліфорнія, США

К

ІЛЮСТРАЦІЯ КРІСТОФЕРА ВОРМЕЛА

оли я служив у горах в
Перу мені несподівано
зателефонував президент
місії.
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М

оє нове покликання було
підтвердженням того, що
Господь привів мене у правильне місце в
правильний час.

Величний новий розділ

ІЛЮСТРАЦІЯ КЕРОЛІН ВІББЕРТ

З

авершився один з розділів мого
життя, коли в жовтні 2010 року
я стала вдовою. У той час я працювала у сфері освіти на півдні Франції. Нещасний випадок, що стався
на роботі, обмежив мою здатність
рухатися, і я була дуже розстроєна, що не могла швидко відновити здоров’я і сили. Упродовж 11
років я отримувала задоволення
від роботи. Я любила свою роботу.
У мене було багато друзів. Однак
я більше не відповідала вимогам
своєї професії.
Маю зізнатися, що після 33-х
років дотримання Слова мудрості
я не розуміла, чому була неспроможна “бігати і не втомлюватися”
чи “ходити і не слабшати” (див.
Учення і Завіти 89:20). Зрештою мені
довелося піти на пенсію раніше, ніж

я сподівалася, і закінчити ще один
розділ свого життя.
Я жила з дочкою, коли вона
отримала повідомлення, що її
переводять по роботі до Парижа.
Я вирішила, що слід поїхати з нею
і розпочати новий розділ життя на
новому місці.
Невдовзі після переїзду нас обох
покликали служити в Паризькому Французькому храмі. Моє
покликання на служіння у храмі
було підтвердженням, що я в правильному місці в правильний час,
бо Господь привів мене сюди. Я
відчула велику радість завдяки
регулярному служінню в домі
Господа, і було просто неймовірно перебувати в ньому одночасно
зі своєю дочкою. Це сповнює моє
серце щастям!

Сьогодні я бачу великі благословення, які спочатку ховалися за
труднощами. Обмеження рухливості, незмога працювати за фахом і
передчасний вихід на пенсію були
для мене важким випробуванням.
Однак я знаю, що Господь Ісус
Христос вів мене. Він допоміг
мені уповільнитися і знайти спокій,
надію та мир, які тепер є великою
складовою мого життя.
Кожного разу, коли я входжу в двері храму, то відчуваю Святого Духа.
У важкі часи, коли тиск світу відчувається так сильно, як важливо знати,
що Господь дав нам святі місця, де
все є упорядкованим і прекрасним. Я
відчуваю безмежну вдячність за цей
новий розділ храмового служіння у
своєму житті. Це так чудово! ◼
Сільві Корнет, Іль-де-Франс, Франція
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Джозеф Сміт

Люсі Мак Сміт

Гайрум Сміт

Гайрам Пейдж

Мартін Гарріс

Троє свідків

Девід Уітмер

Олівер Каудері

ІЛЮСТРАЦІЇ ДЕНА БЕРРА

Семʼюел Сміт

Рода Грін

(сестра Бригама Янга)

Саллі Паркер

Уільям Мак-Леллін

Ребекка Вільямс

Знати—чудово,
але недостатньо
Ось кілька розповідей про перших членів Церкви,
які чули свідчення свідків Книги Мормона.

Стівен С. Харпер
Професор історії та вчень Церкви в Університеті Бригама Янга

О

крім можливості побачити золоті пластини або ангела, почути свідчення
про Книгу Мормона від її свідків—це найкраще, про що можна мріяти.
Багато перших членів Церкви мали таку нагоду.
Далі подано розповіді кількох членів Церкви, які розмовляли зі свідками
Книги Мормона. Втім ми побачимо, що, як навчав Президент Рассел М. Нельсон, здобути свідчення про Книгу Мормона—це “чудово, але недостатньо!” 1
Ребекка Вільямс: “Їхньому слову довіряють”
Ребекка Свейн Вільямс чула кількох свідків Книги Мормона в Огайо, починаючи з 1830 року. Вона свідчила своєму батькові та братам: “Я чула однакові
історії від кількох членів сім’ї [Сміт] і безпосередньо від трьох свідків. Я чула,
як вони публічно проголошували на зібранні, що бачили святого ангела, який
спустився з небес і приніс пластини та поклав у них перед очима”.
Коли члени сім’ї не прийняли її свідчення, Ребекка не замкнулася в собі. Вона
продовжувала любити їх, молитися за них і цінувати добру пораду свого батька.
Вона також продовжувала свідчити йому про те, що свідки Книги Мормона
кажуть правду: “Вони є чоловіками з хорошою репутацією, і їхньому слову довіряють. … Вони бачили ангела Божого і розмовляли з ним” 2.
У кінці 1830-х років, який був періодом великого розколу в Церкві, Ребекка
залишалася вірною, прийнявши рішення дотримуватися настанов Книги
Мормона 3.

Уільям Мак-Леллін: “Змушений визнати істинність”
Одного ранку 1831 року молодий шкільний учитель на ім’я Уільям Мак-
Леллін почув, що якісь чоловіки, які йдуть до Міссурі, будуть читати проповідь
про нову книгу, відому як “одкровення від Бога”. Він поквапився, щоб почути їх. Він чув, як Девід Уітмер свідчив, що “бачив святого ангела, який сказав
їм про істинність цього літопису”. Він дуже хотів знати, що свідчення тих
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чоловіків правдиві. Уільям пройшов з ними 644 км до Індепенденса,
шт. Міссурі, де познайомився з іншими свідками Книги Мормона,
серед яких були Мартін Гарріс та Гайрум Сміт, і
про все їх розпитував 4.
Уільям розмовляв з Гайрумом кілька
годин. “Я розпитував його про подробиці
появи літопису”,—писав Уільям. Наступного ранку, попросивши в молитві
скерування, щоб дізнатися про істинність почутого, він зрозумів, що,
“будучи чесною людиною, змушений
визнати істинність і вірність Книги
Мормона” 5.
У наступні роки віра Уільяма пройшла
перевірку і зміцнилася внаслідок прийнятих ним рішень і пережитих святими
останніх днів переслідувань. Коли святі в окрузі Джексон, шт. Міссурі, зазнали нападу, Гайрам Пейдж, друг Уільяма і один з Восьми
свідків, був побитий палицями й бичами чоловіками, які сказали,
що відпустять його, якщо він зречеться Книги Мормона. “Як я можу
зректися того, в істинності чого впевнений?”— сказав Гайрам, і вони
знову почали його бити.
Свідчення Гайрама зміцнило Уільяма, втім, і це зрозуміло, він
боявся побоїв. Коли Уільям почув, що чоловіки в тій місцевості
пропонували винагороду за затримання його та Олівера Каудері,
вони удвох залишили містечко й заховалися в лісі разом з Девідом
Уітмером. Там Уільям поговорив з двома з Трьох свідків. “Я ніколи не
мав справжнього видіння у своєму житті,—казав він,—однак люди
кажуть, що ви бачили, тож беззаперечно знаєте. Зараз ви знаєте,
що наше життя в небезпеці кожної миті, якщо лише зловмисники впіймають нас. Скажіть мені, якщо ви боїтеся Бога, чи
Книга Мормона істинна?”
“Брате Уільям,—сказав Олівер,—Бог послав Свого святого
ангела, щоб проголосити нам про істинність перекладу, і
тому ми знаємо про це. І навіть якщо зловмисники вб’ють
нас, ми помремо, проголосивши цю істину”.
Девід додав: “Олівер повідомив тобі урочисту істину,
бо нас не можна було обманути. Я з повною упевненістю
заявляю, що це істина!” 6
Девід, Мартін, Гайрам, Олівер та Уільям—кожен окремо прийшли до пізнання того, що Джозеф Сміт переклав
Книгу Мормона силою Бога. Вони знали, що євангелія,
написана на золотих пластинах, є істинною. Але пізніше вони
дозволили, щоб їхнє невдоволення Джозефом похитнуло
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їх аж до того, що вони перестали жити за
вченнями Книги Мормона.
Спостерігаючи за їхнім вибором, пророк
Джозеф свідчив не лише про те, що Книга
Мормона—істинна, “найбільш правильна
з усіх книг на світі і є ключовим каменем
нашої релігії”, але що ми будемо “ближч[е]
до Бога, твердо дотримуючись її заповідей,
ніж будь-якої іншої книги” 7.
Саллі Паркер: “Сильна у вірі”
Саллі Паркер була сусідкою Люсі Мак
Сміт в Кертленді, шт. Огайо. “Вона розповіла мені всю історію”,—писала Саллі. Коли
Саллі запитала Люсі, чи та бачила пластини,
“[Люсі] відповіла заперечно, бо їй не було
призначено бачити їх, однак вона піднімала
їх і відчувала на дотик, і я вірю всім словам,
які вона казала, бо я жила з нею вісім місяців,
і вона є однією з найкращих жінок”.
У 1838 році Саллі почула, як Гайрум Сміт
також ділився своїм свідченням: “Він казав,
що бачив пластини на власні очі й тримав їх
у руках” 8.
У кінці
1830-х років,
коли багато людей
залишало
Церкву, Саллі
Паркер сумувала
через те, що втрачала
багато друзів, і поновила
свою рішучість триматися
настанов Книги Мормона.
“Я маю намір триматися
за ту віру, яка подібна до
гірчичного зернятка,—
писала Саллі.—Тепер
я своїм серцем відчуваю силу книги.
Моя віра така
ж сильна, як
і тоді, коли

ми христилися; так само і мій розум. Я маю
намір триматися євангелії до смерті” 9.
Рода Грін: “На ньому був Дух Божий”
Люсі Мак Сміт виступала на генеральній
конференції в 1845 році, коли всі свідки
Книги Мормона в її сім’ї померли від хвороби або їх було вбито. Вона розповіла історію, яка сталася під час першої місії її сина
Сем’юела.
Сем’юел, один з Восьми свідків, побував у домі Роди Грін, чоловік якої був на
місії для іншої церкви. Сем’юел запитав
Роду, чи не хоче вона отримати книгу.
“Це Книга Мормона, яку мій брат Джозеф переклав з пластин, що зберігалися в
землі”,—пояснив він.
Рода прийняла примірник книги, щоб
почитати і показати своєму чоловікові. Коли
Сем’юел пізніше повернувся, Рода сказала,
що її чоловік не зацікавився, тому вона не
може купити книгу. Засмутившись, Сем’юел
узяв книгу і почав виходити з дому. Рода
пізніше розповідала Люсі, що Сем’юел потім
зупинився і поглянув на неї. “Вона ніколи не
бачила такого погляду,—розповідала Люсі
під час виступу на конференції.—Вона знала,
що на ньому був Дух Божий”.
“Дух забороняє мені забрати цю книгу”,
—сказав Сем’юел Роді, яка стала на коліна і попросила Сем’юела помолитися з
нею. Вона залишила книгу, прочитала її і
здобула свідчення про неї. Те саме пізніше
зробив її чоловік. Вони прийняли рішення жити за настановами книги все своє
життя.
“І так почалася робота,—свідчила Люсі,
—а потім вона поширилася, як гірчичне
зерно” 10.
Рода Грін є моїм пращуром. Мене зміцнює
її свідчення про Книгу Мормона і записані
свідчення безпосередніх свідків, а також тих,
хто їх чув. Їхній вибір укріпляє мене в рішенні триматися вчень Книги Мормона.

Кожен з нас може бути сучасним свідком Книги Мормона, коли
Святий Дух підтверджує нам істинність книги. Незадовго до від’їзду
на місію я закінчив читати Книгу Мормона, потім став на коліна і
промовив просту молитву зі справжнім наміром і щирим серцем та
вірою в Ісуса Христа (див. Moроній 10:3–4). Я отримав сильне відчуття, яке донесло мені думку: “Ти вже знаєш, що вона істинна”. Разом
з ним мене охопив спокій, якому я не хотів опиратися. З того часу я
знав, що Книга Мормона—істинна.
Однак цього недостатньо. Президент Рассел М. Нельсон навчав:
“Щоразу, коли я чую, як хтось, в тому числі я сам, каже: “Я знаю,
що Книга Мормона істинна”, мені хочеться вигукнути: “Це чудово,
але цього недостатньо!” Нам потрібно відчувати “в глибинах” свого
серця, що Книга Мормона однозначно є словом Бога. Ми повинні
це відчути настільки глибоко, що у нас ніколи не виникне бажання
прожити без неї і дня” 11. Вчення Президента Нельсона є істинним.
Як ніщо інше, мої неперервні зусилля жити за вченнями Книги
Мормона допомогли наблизитися до Бога. ◼
ПОСИЛАННЯ
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З яких пластин
перекладалася Книга
Мормона?

За Мною йдіть:

КНИГА МОРМОНА

30 ГРУДНЯ–5 СІЧНЯ

Вступні сторінки

Пластини Мормона, які були
дані пророку Джозефу Сміту
нигу Мормона писало багато стародавніх
пророків, які записували свої слова на різних
металевих пластинах.
Ці записи пізніше було
скорочено, аби створити
пластини Мормона або
золоті пластини, з яких
переклав Джозеф Сміт.

Джерела, що формують
пластини Мормона

Малі пластини Нефія
(600 р. до Р.Х.–130 р. до
Р.Х.*): 1 Нефій, 2 Нефій, Кн.
Якова, Eнош, Яром, Oмній

Великі
пластини Нефія
(600 р. до Р.Х.–385 р.
від Р.Х.): Легій, Moсія,
Aлма, Геламан, 3 Нефій,
4 Нефій, Moрмон 1–7

Обговорення

Порівняно з усім, що
можна було записати
на золотих пластинах,
Мормон та інші через
натхнення вибрали
лише невелику частину
для створення Книги
Мормона (див. Слова
Мормона 1:5 і 3 Нефій
26:6). Як знання про це
впливає на ваше сприйняття розділів, які ми
маємо в наш час? ◼

Пластини Етера
(приблизно 2300 р.
до Р.Х.–до 130 р. до
Р.Х.)

Ліягона

1 Нефій–Омній (не
скорочено; взято з малих
пластин Нефія)

Слова Мормона
Мосія–Мормон 7 (скорочення великих пластин Нефія, зроблене
Мормоном)
Moрмон 8–9
Етер (пластини Етера, скорочені Моронієм)
Moроній

Пластини з латуні
(4000 р. до Р.Х.–600
р. до Р.Х.): багато
цитат з цих пластин
міститься у Книзі
Мормона.

* Дати вказують приблизний період часу, який
охоплює кожний з видів
пластин.
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Книга Легія
(частина скороченого
Мормоном літопису; 116 сторінок,
втрачених Мартіном
Гаррісом)

ТИЖДЕНЬ

1

Запечатана
частина

(пояснення
Мормона
стосовно
включення
малих пластин Нефія)

(завершення
Моронієм книги
його батька)
(писання
Моронія, у
тому числі
титульна
сторінка)

НА ІЛЮСТРАЦІЇ ДЖОЗЕФ СМІТ І АНГЕЛ МОРОНІЙ, АВТОР БРАЯН БІЧ

К

Яким був Єрусалим
за часів Легія?

6--12 СІЧНЯ.

1 Нефій 1–7

С

• РЕЛІГІЯ: корумпована, ідолопоклонницька; лжепророки
проголошують мир;
звук баранячого
ріжка сповіщає про
щоденну молитву

толиця Юдейського
царства, сповнена
політичних інтриг і
злочестивості. Попереднє
десятиліття було особливо неспокійним. Юдейських царів було вбито
або взято в полон; юдеїв
було виведено до Вавилону; пророкам, таким як
Єремія, погрожували, їх
кидали до в’язниці. Не
дивно, що Господь наказав Легію втікати (див.
1 Нефій 2:1--2).

• СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА: патріархальна
на всіх рівнях: старійшини міста, голови
сімей і вельмишановні, тобто “чоловіки з
благородних сімей”
• СІМЕЙНИЙ УКЛАД:
домашнє господарство складалося з
кількох будинків,
які оточували
внутрішній двір;
усім керував батько.
Сімейство включало
сім’ї синів, неодружених дочок і тіток та
пристарілих родичів.

ЗОБРАЖЕННЯ ЄРУСАЛИМА, ОВЕЦЬ І ПЛОДІВ ВІД GETTY IMAGES

• НАСЕЛЕННЯ:

25000

(велике за стародавніми
мірками)
• ЛАНДШАФТ: пустеля,
родючі долини, похилі
пагорби

•

• ГРОШОВА ОДИНИЦЯ: гроші на вагу (срібло, мідь,
золото; відсутність монет)

АРМІЯ: на той час
відсутня. Усі солдати
були вавилонянами,
яким Юдея платила
данину. ◼

• МОВА: гебрейська
• РОБОЧА СИЛА: ремісники, торговці, раби (які
вважалися членами сім’ї);
переважна більшість
задіяна в сільському
господарстві
• ЇЖА: фрукти, хліб, оливки,
інжир, тушковане м’ясо
• ОДЯГ: груба шерстяна
тканина, сандалі; білий
одяг у священиків

ТИЖДЕНЬ

2

Січень 2020

39

13--19 СІЧНЯ.

1 Нефій 8–10

Що символізує плід у
видінні Легія?

Щ

о символізує у видінні Легія плід, який є
“бажаніш[им] за все”? (1 Нефій 11:22).
“Плід дерева символізує благословення Спокути [Ісуса Христа]. Скуштувати плід дерева означає
пройти обряди і укласти завіти, завдяки яким
Спокута зможе повною мірою впливати на наше
життя” (Девід А. Беднар, “Сон Легія: Міцно триматися за жезл”, Ліягона, жовт. 2011, с. 34).
Ці обряди включають: хрищення, конфірмацію, причастя, висвячення у священство для чоловіків і храмові обряди.

У пошуках плоду

Жезл із заліза, тобто слово Бога, веде нас до Ісуса Христа, бо Писання і сучасні пророки запрошують нас брати участь в обрядах і укладати завіти й допомагають нам зрозуміти вчення Ісуса Христа, Його
місію і жертву.
• Які слова з Писань або які слова,
сказані сучасними пророками,
наближали вас до Ісуса Христа?
Деякі люди у видінні Легія облишили плід через насміхання й глузування інших. Залишатися з плодом
означає залишатися вірними своїм
завітам і часто відвідувати ті місця, де укладаються завіти.

Ділитися плодом

Після того, як Легій скуштував плід, він хотів поділитися
ним із сім’єю, аби й вони відчули
“надзвичайно велик[у] радіст[ь]”, яку
відчув він (1 Нефій 8:12).
• Як ви можете ділитися любов’ю
Ісуса Христа і допомагати іншим
брати участь в обрядах? ◼
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ДЕРЕВО ЖИТТЯ, ХУДОЖНИК МАРКУС ВІНСЕНТ, З ЛЮБ’ЯЗНОГО ДОЗВОЛУ МУЗЕЮ ІСТОРІЇ ЦЕРКВИ; ДЕРЕВО ЖИТТЯ, ХУДОЖНИК
КАЗУТО УОТА, © 2015 BY INTELLECTUAL RESERVE, INC. ALL RIGHTS RESERVED.

Залишатися з плодом

Які прості й цінні істини було
відновлено завдяки Книзі
Мормона?

20–26 СІЧНЯ.

1 Нефій 11–15

1

У

видінні Нефій бачив,
що багато вчень, які
містяться у Біблії, з часом
буде змінено, але Бог
підготує шлях для відновлення тих істин (див.
1 Нефій 13:26–40).

2

Ми існували
як духи до
цього життя,
навчалися й
готувалися до
земного існування (див.
Aлма 13:3).

Падіння Адама і Єви
було невід’ємною
складовою плану
Небесного Батька (див. 2 Нефій
2:22–25).

3

ІЛЮСТРАЦІЇ БРАЯНА БІЧА

Христос відвідав
людей на Американському континенті в давні часи
й заснував там
Свою Церкву (див.
3 Нефій 11–26).

4

Хрищення
не потрібне
немовлятам,
бо вони ще не
є підзвітними
(див. Moроній
8:10). ◼
ТИЖДЕНЬ

4

Січень 2020

41

Дорослій молоді

У цьому розділі

44

Питання в тому, куди
прямую, а не в тому,
де я був
Річард Монсон

Лише в цифровому
форматі
Обрати вічність
Евіта Алабоді
Ви не можете прискорити
покаяння
Лія Бартон
Моє повернення на шлях після незапланованої вагітності
Джорі Рейд
Шукайте ці статті та інше:
• На сайті liahona
.ChurchofJesusChrist.org
• У рубриці Щотижневі новини
дорослої молоді (під заголовком
“Доросла молодь” в Євангельській
бібліотеці)
• На facebook.com/liahona

Поділіться своєю історією
Чи є у вас дивовижна історія, якою
ви можете поділитися? Або, може, ви
хочете бачити статті на певну тематику? Якщо так, ми хочемо почути
це від вас! Ви можете надіслати свої
статті або відгуки на сайт liahona
.ChurchofJesusChrist.org.
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Покаяння—це дар

Я

вважаю, що доросла молодь іноді легко піддається думці про те, що
каятися—це страшно. Може бути страшно визнати те, що ми зробили,
оскільки ми боїмося, що це може означати втрату любові тих людей,
які нам не байдужі, або втрату любові Небесного Батька. З таким поглядом
на покаяння у нас може виникати спокуса зізнатися “лише настільки”,
щоб здати тест для переходу на інший рівень. Втім з власного досвіду я
зрозумів, що це не те, чим є справжнє покаяння. Покаяння не завжди є
зручним, але якщо ми розуміємо наскільки Господь любить нас і хоче
допомогти, страх розвіється завдяки вияву нашої віри в Його здатність
очищувати нас. Я зрозумів, що, коли виявляю віру в Христа під час покаяння, мої минулі помилки не повинні визначати мого теперішнього
або майбутнього (читайте більше в моїй статті на с. 44).
У статтях, що існують лише у цифровому форматі, Евіта зазначає, що
справжнє покаяння приносить вдячність за Спасителя і Його Спокуту
і дає нам силу протистояти майбутнім спокусам. Лія додає, що нам навіть
не потрібно чекати причастя в неділю. Кожного дня, звертаючись до
Господа в процесі покаяння, ми отримуємо силу долати навіть невеличкі
звички, що віддаляють від Нього. А коли ми дійсно припускаємося серйозних помилок, тоді, як розповідає Джорі, процес покаяння може навчати
нас про Спасителеву любов до кожного з нас.
Покаяння—це дар, і я вдячний, що він є у моєму житті. Бог знає, що ми
маємо людські слабкості й іноді ми приймаємо нерозумні рішення. Але
якими б недосконалими ми не були, у нас є надія. Якщо ми покладемо
довіру на Спасителя, Він буде йти поруч з нами дорогою, що веде назад до
Небесного Батька—як завгодно довго.
З найкращими побажаннями,
Річард Монсон
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Питання в тому,
куди прямую,
а не в тому, де я був

М
Річард Монсон

оє життя не
було саме
таким, як я
задумав.
У 18 років
я сподівався
служити на місії повного дня,
після цього відносно швидко
одружитися і десь у 25 років
започаткувати сім’ю. Зараз мені
32. Я не служив на місії, і переважну частину свого дорослого
життя я був неактивним у Церкві. Я одружився, потім розлучився і знову одружився.
Оскільки я обрав дорогу, яка
неодноразово відхилялася від
прямої і вузької, то не завжди
відчував себе “своїм” у церкві.
Втім я зрозумів, що є місце і
для мене. Мій досвід навчив
мене, що сила Спасителя і
Його Спокута—реальні і що
найголовніше—це не те, де я
був, а те, куди прямую.
Мабуть я з самого початку
ставив під сумнів те, у що вірив,
бо не був певен у тому, що моє

свідчення є достатньо сильним,
аби їхати на місію. Я згадую,
що приблизно в той час, коли
закінчував школу, мав такі
думки: А якщо моє свідчення не є
повністю моїм? А якщо я надто
сильно покладаюся на свідчення
інших людей?
Це мене непокоїло. Я хотів
поїхати на місію, але не мав
упевненості в тому, що духовного досвіду, який я вже здобув, було достатньо, аби стати
успішним місіонером, яким я
сподівався бути—таким, який
би мав достатньо духовних
сил і знань про євангелію, щоб
навчати інших людей.
Повертаючись думками
в ті часи, я мав би просити
Бога допомогти мені зрозуміти пораду, дану в Ученні і
Завітах 124:97: “Нехай він буде

Я обрав
дорогу, яка
неодноразово відхилялася
від прямої
і вузької,
але завдяки всьому
пережитому
я зрозумів,
що сила
Спасителя і Його
Спокута—
реальні.
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Я загубився,
порівнюючи
свою духовну силу з
духовною
силою інших
людей.
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смиренним переді Мною, і …
він отримає від Мого Духа, саме
Втішителя, Який явить йому
істину про все і дасть йому в
належний час, що йому слід
говорити”.
Але замість того, щоб запитувати Бога, я загубився, порівнюючи свою духовну силу з
духовною силою інших людей,
і боявся, що мої недосконалості
заважатимуть людям прийняти
євангелію.
Самостійно, вже будучи
юнаком, я продовжував намагатися зрозуміти, у що ж я
вірю. Мені здавалося, що нема
нічого поганого в окремих
рішеннях, які не впливали на
мою особистість в цілому. Я
почав віддалятися від тих, кого
любив, бо знав, що їх засмутять
прийняті мною рішення. Натомість, я оточив себе людьми,
яким насправді було байдуже,
що я роблю. Одного дня я
спробував алкогольний напій—
просто з цікавості. Випивка
увійшла в моє життя і згодом
з розваги перетворилася на
опору, яка допомагала долати
складні моменти. У той період
негативні зміни в моєму житті
не обов’язково були пов’язані

з певним рішенням; вони були поступовими.
Мені знадобилося два роки, щоб зрозуміти, що
незначні рішення, прийняті мною, з часом привели мене в те місце, де я не хотів бути.
Втім, я не хочу сказати, що для того, щоб дізнатися про істинність євангелії, вам слід відчути
протилежне. Мої дії завдали болю не лише мені,
але також людям, яких я люблю—і потреби в
цьому не було. Я вдячний, що зміг достатньо упокоритися, аби зрозуміти, що (1) я був нещасний,
і (2) я був найщасливішим, коли жив за Божими
заповідями. Те знання було моїм, тим, на що я міг
опиратися і ділитися з іншими.
Я пішов до єпископа, щоб усе владнати, і
регулярно з ним зустрічався, щоб підготуватися
до служіння на місії. Мої документи були майже готові, коли я відчув спонукання, що маю
переконатися в тому, чи зрозумів єпископ певні
рішення, які я приймав раніше. Та розмова не
була легкою, але більшим за бажання поїхати на
місію було бажання бути чесним перед Богом.
Я був готовий зізнатися в тому, що вдіяв неправильно, і розповісти про все Йому, щоб бути
чистим.
Невдовзі я постав перед дисциплінарною
радою. Було трохи страшно зізнатися в тому, що
я зробив, перед людьми, які були моїми провідниками і наставниками упродовж багатьох років,
однак я обвів поглядом кімнату й відчув спокій. Я

розумів, що вони прийшли, аби зрозуміти мене й
допомогти. Коли я пішов, Дух запевнив мене, що
незалежно від їхнього рішення, я зробив свою
частину і все буде добре. Бог і провідники, які
любили мене, працюватимуть зі мною, аби привести туди, де я маю бути. Я пішов, відчуваючи
любов Спасителя і знаючи, що Його викуплення
поширюється й на мене.

Місце для недосконалих

Хоча я відчував спокій, було важко чути від
людей запитання про те, чому я не служив на
місії. Єпископ допомагав мені продовжувати працювати над покаянням, однак імовірність того,
що я в майбутньому служитиму на місії, ставала
все меншою. Мені потрібно було зрозуміти, як
жити далі. У віці 21 року, оскільки я не відносився
до тих, хто готується до місії, не був колишнім
місіонером і не належав до одруженої молоді,
здавалося, що я нікуди не вписуюся.
Було нелегко ходити на побачення. Іноді
дівчата ставилися до мене по-іншому після того,
як я розповідав, що не служив на місії та певний
час був неактивний. З тієї чи іншої причини
більшість стосунків закінчувалася після першого
побачення.
Я був радий, коли згодом таки уклав шлюб у
храмі, однак іноді ще відчував, що я не такий, як
усі. У мене було свідчення, однак я не міг зрозуміти, як ділитися ним, і уроки в церкві здавалися
екзаменами, де мої однолітки будуть свідками
мого провалу. Я думав, що через те, що більшість
з них жила таким життям, про яке я мріяв, вони
не спотикалися так сильно, як я.
Одного дня мені подзвонив єпископ і сказав,
що покликає мене бути вчителем у кворумі старійшин. Я був здивований, оскільки за останній
рік лише двічі був на зборах кворуму старійшин.

Хоча я надзвичайно хвилювався, однак прийняв покликання.
У першу неділю, коли я проводив урок, то зрозумів, що почав
зі знайомства з ними у такий
спосіб, якого вони, ймовірно,
ніколи не чули:
“Привіт, брати. Мене звуть
Річард Монсон. Я ніколи не
служив на місії і був неактивним
більшу частину свого дорослого життя. Я не дуже часто
відвідував збори кворуму старійшин, бо у мене немає відчуття, що я вписуюся в нього. Я не
зможу відповідати на всі ваші
запитання, але сподіваюся, що
ви будете активними на уроці,
аби ми навчалися разом. Якщо
вас не бентежить те, що ви про
мене дізналися, тоді почнемо”.
Того дня я зрозумів, що можу
сказати іншим людям—і собі
також—що хоча не вважаю
себе “прямою стрілою” (людиною, яка служила на місії, була
активною все своє життя і не
припустилася серйозних помилок), я все ж рухаюся в тому ж
напрямку, що й вони, а це і є
найважливішим. На мій подив
я дізнався, що серед тих чоловіків, які, як я вважав, живуть
досконалим життям, є й такі, хто
також припускався помилок.
Думаю, що це допомогло всім
нам краще зрозуміти ідею того,
що досконалість не є вимогою,
яка визначає цінність уроку чи
Церкви в цілому.

Я зрозумів,
що хоча не
вважаю себе
“прямою стрілою”, я все
ж рухаюся
в тому ж
напрямку,
що й вони, а
це і є найважливішим.
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Важкі часи й рішення

На жаль, моя активність у Церкві не була
тривалою. Мій шлюб був важким, і я звернувся
до старих методів усування болю. Хоббі почали
заміняти відвідуваність церкви.
Минуло три роки, і я вже був на самому дні.
Мені потрібно було зробити вибір. Чи можу я
жити за євангелією самостійно, незалежно від
того, що відбувається в моєму житті? Або я здаюся
і залишаюся в темряві? Я знав, що зобов’язання
іти прямим і вузьким шляхом означатиме відмову
від усіх негативних звичок у моєму житті. Крім
того, моє бажання повернутися до церкви буде
чіткою ознакою того, що я і моя дружина йдемо
різними шляхами. З огляду на стан нашого шлюбу
в той момент розлучення було неминучим.
Я злякався. Не було гарантій, що мої зусилля
обов’язково увінчаються усім тим хорошим, чого
я хотів для себе в житті. Однак моє рішення знову
основувалося на тому, що я зрозумів багато років
тому: я був найщасливішим, коли жив за євангелією. Я вирішив взяти на себе всю відповідальність
і повністю віддати себе в руки Бога. З того моменту і надалі у наших стосунках були лише я і Він.
Я знову почав ходити до церкви і змінювати
життя. Одним з найщасливіших у моєму житті був
день, коли я знову отримав храмову рекомендацію. Я знаходив втішення у храмі в той час, коли
мій шлюб продовжував розпадатися і згодом
розпався.
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У пошуках джерела власної гідності

Хоча мені було страшно приймати таке рішення, однак, завдяки тому досвіду, я навчився бачити Божу руку у своєму житті. Незважаючи на всі
мої спотикання, я не програв у перегонах. Я ні з
ким не змагався. Коли я покладався на Спасителя у визначенні своєї власної гідності, то переставав витрачати зусилля на те, щоб намагатися
змінити думку інших людей про себе.
Мені було однаково добре, коли я сидів у
церкві на самоті чи серед членів Церкви різної
вікової категорії. Я докладав зусилля, щоб не
ховатися і бути відкритим до розмови з людьми у приході. Мені приносило радість саме
відвідування зборів заради мети, з якою вони
проводилися.
Той спокій також допомагав мені, коли я знову
почав ходити на побачення. Як і раніше, часто
все обмежувалося першим побаченням, але
тепер я знав, що мені не потрібно іти на компроміс зі своїми нормами лише тому, що я спіткнувся в минулому. Я докладав найбільших зусиль,
щоб жити за євангелією, і я був достатньо хорошим, щоб ходити на побачення з тими, хто також
докладав найбільших зусиль, аби жити за нею.
Згодом я знайшов гідну дочку Бога, з якою
одружився у храмі. Її шлях був зовсім інший, але
в любові до Спасителя і розумінні Його Спокути
ми були однакові.
З роками я навчився не допускати того,
щоб моє минуле або схвалення інших людей
визначало мою теперішню власну гідність. Я

позбавився думки про те, що
успішне життя—це досконале
життя. Не всі оцінили те, чого я
зараз досяг з огляду на те, як я
цього досяг, і це зрозуміло. Я не
ставлю за мету переконувати
їх. Моя мета—постійно каятися
і наближатися до Спасителя.
Саме завдяки Йому, подібно
до Алми молодшого після
його покаяння, я можу сказати:
“Мене більше не мучила згадка
про мої гріхи” (Aлма 36:19).
Мені дає спокій знання того,
що має значення лише те,
куди я прямую. А я прямую до
Спасителя. ◼
Автор живе в штаті Юта, США.

Хоча я спотикався, я не
програв у
перегонах.
Я ні з ким
не змагався.

Річард Монсон живе
в штаті Юта, США, і
працює менеджером
проектів програмного забезпечення. Разом з дружиною
у вільний час вони люблять кататися на мотоциклі, подорожувати і разом готувати їжу.
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Мені дуже
подобається
брати учать у
Програмі для
дітей і молоді,

У ЦЬОМУ РОЗДІЛІ

бо мені потрібно самостійно встановлювати
цілі, яких я буду досягати.
Одна з обраних мною цілей—знаходити
імена родичів і виконувати для них хрищення за
померлих. Багато часу і зусиль пішло на те, аби
навчитися виконувати сімейно-історичну роботу, але я відчуваю велике щастя кожного разу,
коли знаходжу нове ім’я, з яким піду до храму.
Як тільки я навчився шукати предків, я вже не
міг зупинитися, бо це було так цікаво. Невдовзі
у мене було надто багато імен, щоб виконати за
них роботу самостійно. Тож разом з двоюрідними братами і сестрам я пішов до храму з іменами, які знайшов, і разом ми виконали хрищення
і конфірмацію за 172 чоловік.
Мої батьки працюють над тим, щоб виконати решту храмових обрядів для тих людей,
і це просто чудово, бо я маю таке відчуття, що
вся наша сім’я—це команда! Наша мета—всіма
силами допомогти якомога більшій кількості
наших предків.
Виконання сімейно-історичної роботи допомогло мені розвинути ближчі стосунки з нині
живими родичами і предками. Я щасливий, що
досягнув своєї мети, і зараз сподіваюся поставити ще складнішу мету, аби досягти більшого.
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піти і зробити
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Програма для дітей
і молоді: путівник
щоденного життя

Хезер Бергсон і Аманда
Данн
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Піти і зробити

Генеральні президентства
Товариства молодих
жінок і Товариства
молодих чоловіків
Вивільнити силу Книги
Мормона
Сіммоні Енн Парк
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Елдон М., 13 років, шт. Огайо, США

Пісня для теми 2020
року для молоді: Я піду
і зроблю
Нік Дей
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Останнє слово: Іди й
роби з довірою до Бога

ФОТОГРАФІЯ РЕНДІ КОЛЛІЕР

Президент Генрі Б. Айрінг
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ПРОГРАМА для
ДІТЕЙ І МОЛОДІ:
путівник щоденного життя
Хезер Бергсон і Аманда Данн
Співробітники редакції церковних журналів

детального переліку всіх цілей, які вам слід досягнути. Ви вже виконуєте
так багато дивовижних справ! Натомість, подібний персоніфікований

підхід було створено з методою допомогти вам наблизитися до Спасителя у такий спосіб, який буде надихатися вашими особистими потребами й
інтересами.
Головна мета Програми для дітей і молоді—допомогти вам зміцнити свою
віру в Ісуса Христа. Лука 2:52 навчає нас, що Ісус Христос у юності “зростав
мудрістю, і віком та благодаттю, у Бога й людей”. Його життя було збалансованим. Таким може бути й ваше життя. Зосередившись на духовному, соціальному, фізичному та інтелектуальному аспектах свого життя, ви можете стати
більше схожими на Спасителя.
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ЯК ПРОГРАМА
ПРАЦЮЄ
Програма для дітей
і молоді заохочує вас
зростати в духовному,
соціальному, фізичному
та інтелектуальному
плані, долучаючись до
вивчення євангелії, служіння і заходів та особистого розвитку.
ФОТОГРАФІЇ РЕНДІ КОЛЛІЕР

В

ас може здивувати те, що Програма для дітей і молоді не включає
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ОСОБИСТИЙ РОЗВИТОК

Так само як Спаситель
“зростав мудрістю” (Лука 2:52),
ви можете зростати у знанні
та розумінні євангелії. Кожен

Небесний Батько та Ісус

СЛУЖІННЯ ТА УЧАСТЬ
У ЗАХОДАХ

євангельський принцип,
засвоєний вами, допоможе
знати, як Спаситель може зміцнювати і благословляти вас в
усіх сферах життя.
Ми маємо так багато ресурсів, які можемо використовувати, щоб глибше вивчати
євангельські принципи й
ставати більше схожими на
Спасителя. Наприклад, молитва, вивчення Писань і Дух
складають основу. Ваша сім’я
і провідники Церкви можуть
допомагати вам більше дізнаватися про Спасителя. Навчальний план За Мною йдіть і
семінарія можуть скеровувати
вас у навчанні. Користуючись
наявними для вас ресурсами
у пізнанні Ісуса Христа і Його
євангелії, ви покращите свої

ФРАГМЕНТ КАРТИНИ БІЛЯ ТИХИХ ВОД,
ХУДОЖНИК САЙМОН ДЬЮЇ

стосунки з Ним.

Христос надзвичайно дбають
про вас і про вашу майбутню
особистість. У процесі встановлення цілей стосовно того,

Серед найважливішого, що
робив Спаситель, коли жив
на землі—це служіння іншим.
Знаходячи прості й природні
способи допомагати членам
сім’ї та громаді, ви наслідуєте
Його приклад і берете зобов’язання ставати більше схожими
на Нього.
Змістовні групові заходи
можуть допомагати вам та
іншим молодим людям знаходити способи послужити іншим,
а також разом зростати духовно. Веселі надихаючі заходи
приносять вам користь. А коли
ви, молоді, вірні святі останніх днів, збираєтеся разом,

якою людиною хоче бачити
вас Небесний Батько, ви
можете наблизитися до Нього і
Його Сина.
Кожен є неповторним, тож
ваші цілі, спрямовані на особисте вдосконалення, мають
відповідати вашим потребам.
Наприклад, якщо ви хочете
навчитися грати гімни на
піаніно, ви можете встановити
ціль щоденно практикуватися.
Якщо ви хочете покращитися
у вивченні Писань, ви можете
кожного дня відводити цьому
певний час. Шукайте проводу
Духа, щоб скласти план, який
найкраще підходитиме вам.

то часто можете навчатися і
досягати набагато більше, ніж
самотужки.

ПРОГРАМА ДЛЯ ДІТЕЙ І МОЛОДІ ПРИЗНАЧЕНА ДЛЯ ВАС

Людина, яка отримає від неї найбільшу користь—це ви! Встановлюючи для

себе цілі вивчати євангелію та жити за нею, брати участь у служінні й заходах та
розвивати свою особистість, ви краще пізнаєте себе і те, ким насправді є. Робота
над становленням учня Ісуса Христа може бути нелегкою, однак досягнення такої
особистої цілі приносить найбільшу винагороду.
Січень 2020
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СЕСТРИ-БЛИЗНЮЧКИ ПОЧИНАЮТЬ ПРАЦЮВАТИ НАД ПРОГРАМОЮ ДЛЯ
ДІТЕЙ І МОЛОДІ
Такі, як і ви, молоді люди вже почали помічати благословення, які приносять
намагання у повсякденному житті ставати більше схожими на Ісуса Христа. Даніка
і Наташа Р., 15 років, з Огайо, США, є сестрами-близнючками, які вирішили втілювати цю програму. Їхній батько родом з Таїланду, і оскільки вони іноді туди їздять
провідувати родичів, Даніка і Наташа вирішили, що хочуть більше дізнатися про
тайську їжу та мову.
Даніка поставила за мету навчитися готувати тайські супи. Вона купила всі
інгредієнти і повчилася премудростям приготування їжі у свого батька. Наташа
захотіла навчитися спілкуванню зі своїми родичами в Таїланді, тож вона поставила за мету вивчати по одному тайському слову щодня. Під час навчання вона

скористалася допомогою веб-сайту, а з
вимовою їй допомагав тато.
Поки Даніка і Наташа працювали
над своїми цілями, вони захотіли поділитися тим, чого навчилися, з іншими
молодими жінками у своєму приході.
Їхні провідники допомогли організувати захід “Дізнайся більше про Таїланд”.
Під час того заходу Даніка готувала
для всіх суп, а Наташа навчала їх тайських слів.
Сестри також підключили до заходу
свою подругу Грейс. Грейс встановила таку особисту ціль: покращитися у
вмінні виступати на публіці, тож вона
підготувала презентацію того, як користуватися паличками, аби вони могли
з’їсти суп!
Втілюючи власні цілі й працюючи зі
своїми провідниками та іншими молодими жінками, Даніка і Наташа змогли
спланувати веселий вечір, який із задоволенням провели в колі друзів.

54

Ліягона

Підказки щодо того, як ви
можете брати участь у Програмі для дітей і молоді

Н

айкращий спосіб підготуватися
до свого зростання—з молитвою

визначити особисті цілі, аби вони
найкраще відповідали вам, вашій

БЛАГОСЛОВЕННЯ ВІД УЧАСТІ В ПРОГРАМІ ДЛЯ ДІТЕЙ І МОЛОДІ
Даніка і Наташа розповіли, що отримали численні благословення завдяки
своїм намаганням більше дізнатися
про свій спадок і проведення часу із
сім’єю та молодими жінками. Не все їм
вдавалося легко. Наташа розповідає: “Я
ходила до школи, поки вивчала тайську мову, тож іноді було важко знайти
для цього час”. Даніка додає: “Під час
заходу дещо пішло не так в процесі самостійного приготування супу,
оскільки тата поруч не було”. Однак
сестри в один голос кажуть, що результат був вартий зусиль.
Ось слова Даніки: “Я рада, що
провела час з татом, і це допомогло
мені зблизитися із сім’єю”. Вона також
пояснює: “Встановлення і досягнення особистих цілей допомогло мені
наблизитися до Ісуса Христа; я отримала чітке розуміння того, як допомагати
собі й іншим. Замість того, щоб дарем-

зазначає, що хоча й приділяє зараз

сім’ї і вашим обставинам. Ось кілька

більше зусиль новій меті, однак відчу-

пропозицій:

ває натхнення продовжувати вивчення

1. Прагніть особистого одкровення

тайської мови: “Моя початкова мета
полягала у вивченні тайської, аби розмовляти з родичами в Таїланді, тож я
хочу продовжувати вивчення тайської,
аби навчитися краще спілкуватися з
ними”.
Збалансований підхід Даніки й
Наташі до їхнього особистого розвитку
допоміг більше дізнатися про культурний спадок свого тата, мати розвагу з
друзями і зблизитися зі своєю сім’єю
та Спасителем—саме в цьому полягає
суть Програми для дітей і молоді.
Участь у Програмі для дітей і молоді
також може допомогти вам зміцнити
стосунки із сім’єю, іншими молодими
людьми та членами приходу і в першу

Небесний Батько скерує вас, якщо
ви будете прагнути натхнення і
діяти відповідно.
2. Не все відбувається лише в
церкві
Ви отримаєте найбільшу користь
від Програми для дітей і молоді,
якщо складете плани покращуватися в усіх сферах свого життя, а не
лише стосовно церковних зборів і
заходів.
3. Підключайте свою сім’ю
Члени сім’ї можуть допомагати вам
працювати над цілями і відслідковувати прогрес.
4. Застосовуйте отримані знання і

чергу—зі Спасителем, якщо ви зосе-

діліться ними

реджуєтеся на тому, як сягнути свого

Коли ви ділитеся новими знаннями

найвищого потенціалу. ◼

із сім’єю, друзями та іншими людьми, то допомагаєте у виконанні

но просиджувати вечори, я встановила

Господньої заповіді поширювати

взірець для наслідування й дотриман-

євангелію і збирати розсіяний

ня, а це дало мені більше часу думати

Ізраїль.

про Христа”.
Наташа каже, що встановлення і
досягнення її особистої цілі дійсно
змусило її “глибоко замислитися про те,
що їй необхідно і чого вона бажає, аби
наближатися до Христа”. Вона також
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Діяти з вірою
Генеральне президентство Товариства
молодих жінок

Н

аша тема цього року зосереджена на словах “піду і зроблю”—сміливому проголошенні, зробленому Нефієм,

вірним пророком з Книги Мормона, в книзі 1 Нефій 3:7. Але,
можливо, найбільш втішає та частина цього вірша, де Нефій
навчає, що Господь завжди “приготує шлях” для виконання Його
роботи.
Віра в те, що Бог підготує шлях перед вами, приходить завдяки глибокій вірі. Нефій знав, що якщо Бог просить його щось
зробити, Бог також допоможе у виконанні завдання. І ми знаємо,
що Нефій, завдяки вірі та впевненості в Господі, зміг успішно
дістати пластини з латуні.
Подібно до Нефія, ми можемо мати віру, щоб піти і зробити. Ви можете не завжди розуміти всіх “чому”, коли отримуєте
настанови від провідників Церкви чи батьків, або навіть коли
чуєте спонукання Святого Духа. Часом вони можуть здаватися
позбавленими сенсу, або нездійсненними. Однак “для Бога нема
неможливої жадної речі!” (Лука 1:37). Якщо ви з вірою зробите
крок вперед, то побачите, що Бог завжди має мету і план.
Бог ніколи не попросить вас робити те, що, як Він знає, ви
не можете зробити. Просто Він ніколи не скерує вас до невдачі.
Однак Він може попросити вас робити те, що вимагає сильної
віри і вміння покладатися на Духа для отримання скерування.
Ключем здобуття віри, щоб “піти і зробити”, є розвиток впевненості. Якщо у вас є впевненість в Господі, ви будете мати
віру в те, що завдяки Йому кожне завдання буде вам під силу.
Подумайте над цим: вас було послано на землю у цей час, бо ви
готові й здатні виконувати Господню роботу тут і зараз. Вас було
обрано жити в цей час, оскільки Бог довіряє вам.
Благословення, які ви отримуєте для того, щоб діяти в вірою
та впевненістю,—неймовірні. Ви дізнаєтеся, якою є ваша сутність і мета з огляду на ширшу й більш чітку перспективу; ви
збільшите свою віру в Ісуса Христа і більше покладатиметеся на
Його Спокуту, і ви дізнаєтеся, що з Господньою допомогою у вас
буде достатньо сил. ◼

Січень 2020

57

Бути схожим на Нефія
Генеральне президентство Товариства молодих чоловіків

К

оли Нефій сказав батькові: “Я піду і зроблю те, що
Господь наказав” (1 Нефій 3:7), він показав нам натхнен-

Розвиток духовної витривалості

Приклад Нефія також навчає нас притаманній Христу

ний приклад віри й ревного послуху. Рішучість Нефія піти й

рисі—витривалості, тобто здатності іти вперед, незважаючи

зробити основувалася на двох важливих якостях, які всі ми

на труднощі, а не шукати легких шляхів. У житті кожного

можемо розвинути: його особистому свідченні про Господа і

з нас бувають часи, коли нас просять виконувати важкі

Його пророків та його духовній витривалості.

й складні завдання. У таких ситуаціях, якщо ми покладає-

Розвиток свідчення

Нефій був слухняним, бо прагнув здобути й отримав особи-

сте свідчення про заповіді, які Господь дав його батькові (див.

мося на віру в Христа і обираємо “те, що складніше й правильне, аніж те, що легше й неправильне” 2, ми матимемо
благословення.
Коли перед вами постане складне рішення або завдан-

1 Нефій 2:16--20). Він знав, що завдання отримати пластини

ня, налаштувавшись на те, щоб “піти і зробити”, ви зможете

буде важким. Але, на відміну від братів, він знав, що Господь

впоратися. Якщо ви з вірою відгукнетеся на це скерування,

буде з ним і підготує шлях, аби вони виконали завдання.

Господь буде знати, що може покладатися на вас, і ваша віра

Ця віра в Бога і Його пророків благословляла і підтримувала
Нефія упродовж життя й допомагала йому виконувати дивовиж-

в Ісуса Христа зміцниться.
Якщо ви з вірою працюєте над розвитком свого свідчення,

ні завдання. Подібно до Нефія, ми можемо виконувати величні

духовною витривалістю й готові піти і зробити, Господь бла-

завдання у своєму житті, якщо будемо намагатися дотримува-

гословить вас, зміцнить і підтримає в цьому році й упродовж

тися поради, отриманої від сучасних пророків, через підказки
Святого Духа і Писання. Наприклад, сучасний Господній пророк,
Президент Рассел М. Нельсон, запросив нас допомагати у збиранні Ізраїля і готуватися до повернення Спасителя 1.
Якщо ми вивчаємо слова Бога і виконуємо їх, наша віра
буде зростати і ми будемо відчувати в серці рішучість завжди
виявляти послух, навіть знаючи, що завдання є важким.
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життя. ◼

ПОСИЛАННЯ
1. Див. Рассел М. Нельсон, “Надія Ізраїля” (всесвітній духовний вечір
для молоді, 3 червня 2018 р.), HopeofIsrael.ChurchofJesusChrist.org.
2. Tомас С. Монсон, “Вибір”, квітнева генеральна конференція 2016 року.

Вивільнити силу

КНИГИ МОРМОНА

П

Сіммоні Енн Парк

ід час служіння на місії на Філіп-

Моя здатність любити інших людей

пінах ми з напарницею провели

зросла; у мене з’явилося більше надії

урок про те, як важливо вивчати

на майбутнє; я могла старанніше і

Книгу Мормона щодня. У кінці уроку

довше працювати кожного дня; я була

моя напарниця склала одне з най-

більш зосереджена на роботі; і я поча-

потужніших свідчень про вивчення

ла відчувати велику радість.

Писань, які я чула у своєму житті. Вона

я натрапила на цитату Президента

додає нових сил у її житті, і це немож-

Езри Тефта Бенсона (1899–1994), коли-

ливо пояснити.

шнього Президента Церкви: “Є сила у

Було очевидно, що читання Книги

[Книзі Мормона], яка починає влива-

Мормона змінило її життя, і мені також

тися у ваше життя з тієї миті, коли ви

хотілося подібних змін.

починаєте серйозно вивчати цю книгу.

Того вечора я вирішила, що знову

… Коли ви починаєте відчувати голод і

читатиму Книгу Мормона. Від самого

спрагу за цими словами, життя для вас

початку.

ставатиме все багатшим” 1.

Я провела багато часу на колінах, роз-

Я продовжувала своє вивчення і

повідаючи Богові, що хочу відчути навер-

почала дійсно розуміти, що це озна-

нення і силу, які йдуть від Святого Духа.

чає. Моє життя дійсно ставало все

Отримана відповідь була такою:
читай. Просто читай.
Саме так я і вчинила. Я поринула в

багатшим.
Озираючись назад, я переконана, що однією з причин того, чому в

Як ви можете
вивільнити силу Книги Мормона у своєму
житті?
1. Читати щодня.
2. Вивчати за темами.
3. Користуватися посібником для
навчання.
4. Обговорювати з іншими.
“Я обіцяю: якщо ви з молитвою вивча-

читання з новим запалом. Я приділяла

мене була та напарниця—це щоб я

тимете Книгу Мормона кожного дня,

особливу увагу кожному віршу, розділу

могла бути разом з нею того вечора,

ви прийматимете кращі рішення—

й сторінці. Під час читання я знаходила

аби почути її свідчення. Я відчула, що

вірші, які були відповіддю на мої запи-

все хороше в житті—любов, надія,

кожного дня” 2.

тання, заспокоювали мої хвилювання

довіра, старанна праця, рішучість і

і допомагали піднімати тягарі тих, кого

радість—сягнуло більшої глибини.

я навчала.
ФОТОГРАФІЯ ВІД GETTY IMAGES

Одного дня під час свого вивчення

свідчила, що читання Книги Мормона

Приблизно через місяць я зрозуміла, що щось всередині мене змінилося.

У моєму житті з’явилося нове світло,

і я знала, що воно реальне. ◼
Автор живе в шт. Аризона, США.

ПОСИЛАННЯ
1. Ezra Taft Benson, “The Book of
Mormon—Keystone of Our Religion”,
Ensign, Nov. 1986, 7.
2. Рассел М. Нельсон, “Книга Мормона:
яким би було ваше життя без неї?”
Ліягона, лист. 2017, с. 62.
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ОС ТАННЄ С ЛОВО

Іди й роби з довірою
до Бога
Президент Генрі Б. Айрінг
Другий радник у Першому Президентстві

Ю

ний Нефій з Книги Мормона викликає

яскравішого за сонце, і спускаючись повільно з

в нас бажання розвивати довіру до

неба, це світло впало на мене.

Господа, щоб дотримуватися Його

… Коли світло було на мені, я побачив двох

заповідей. Нефій стояв перед небезпекою, а,

Осіб, що стояли переді мною у повітрі, блиск

можливо, й смертю, коли сказав ці слова, що

і славу Яких неможливо описати. Один з Них

показують довіру, яку ми можемо й повинні

звернувся до мене, називаючи моє імʼя, і сказав,

постійно мати у своєму серці: “Я піду і зро-

указуючи на іншого: Це Мій Улюблений Син, слухай

блю те, що Господь наказав, бо я знаю, що

Його!” (Джозеф Сміт—Історія 1:16–17).

Господь не дає заповідей дітям людським без

Батько відкрив нам, що Він живе, що Ісус

того, щоб не приготувати шлях для них, аби

Христос є Його Улюбленим Сином і Він настільки

вони могли виконати те, що Він наказав їм”

любить нас, що послав того Сина спасти нас. І

(1 Нефій 3:7).

завдяки своєму свідченню про те, що Він покли-

Така довіра з’являється, коли ми знаємо Бога.

кав того хлопчика бути пророком, я довіряю

Більше, ніж інші люди на землі, ми, завдяки сла-

Його апостолам і пророкам сьогодні, а також тим,

ветним подіям Відновлення євангелії, відчуваємо

кого вони покликають служити Богові.

вдячність за знання, що Бог відкрив стосовно
Себе, аби ми могли довіряти Йому.
Для мене це почалося з події 1820-го року і

Ви вивляєте Йому свою довіру, коли слухаєте
з наміром навчитися й покаятися, а тоді йти і
робити, що б Він не попросив. Якщо ви довіряєте

юнака в гаю на фермі в штаті Нью-Йорк. Хлопчик

Богові достатньо, щоб почути у Його послан-

Джозеф Сміт молодший пішов до відлюдного

нях підбадьорення, виправлення і скерування

місця і став на коліна помолитися, повністю

від Його служителів, ви їх почуєте. І, якщо після

віруючи в те, що Бог відповість. Щоразу, коли я

цього ви підете й робитимете те, що Він бажає

читаю його розповідь, моя довіра до Бога і Його

від вас, ваша сила довіряти Йому зросте, і з часом

слуг міцніє:

ви будете переповнені вдячністю за знання, що

“Я побачив прямо над головою стовп світла,

тепер і Він довіряє вам. ◼

З виступу на жовтневій генеральній конференції 2010 р.
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піти і
зробити
“І сталося, що я, Нефій, сказав
моєму батькові: Я піду і зроблю
те, що Господь наказав, бо я
знаю, що Господь не дає заповідей дітям людським без того,
щоб не приготувати шлях для
них, аби вони могли виконати те,
що Він наказав їм”.
1 НЕФІЙ 3:7

ChurchofJesusChrist.org/youth
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ВІД ПЕРШОГО ПРЕЗИДЕНТСТВА

Дорогоцінна

Книга Мормона

ILLUSTRATION BY STEVE JAMES

Президент
Рассел М.
Нельсон

Н

аскільки дорогоцінною для вас є Книга Мормона? Якби вам запропонували діаманти чи рубіни або Книгу Мормона, що б ви вибрали?
Книга Мормона є дійсно словом Бога. Вона навчає про Ісуса Христа.
Я запрошую вас читати Книгу Мормона кожного дня. Моліться і думайте
про те, що ви вивчаєте.
Якщо ви так будете робити, я обіцяю, що:

Ви будете ближче до Спасителя.
Ви будете приймати кращі рішення---кожного дня.

Адаптовано зі статей
“Участь сестер у збиранні Ізраїля”, Ліягона, лист.
2018, сс. 68–70 та “Книга
Мормона: яким би було
ваше життя без неї?”,
Ліягона, лист. 2017, сс.
60–63.

Небесний Батько допоможе вам і надихне вас.
Ви зможете подолати спокуси.
Вона буде втішати вас, зміцнить і підбадьорить.
Почнуть відбуватися зміни й чудеса!
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Наскільки
дорогоцінною
є Книга Мормона
для вас?
Цього року ми збираємо історії,
фотографії та малюнки про дорогоцінну Книгу Мормона. Ми створимо виставку й опублікуємо деякі
роботи в журналі!

К

оли я навчилася
читати, мама дала
мені Книгу Мормона і
попросила читати, щоб
готуватися до свого
хрищення. З того часу
я читаю її кожного дня.
Моя улюблена історія
про те, як Легій знайшов
ліягону.

Арі К., 9 років, Нуево-Леон, Мексика

Кейла С., 7 років, Мехіко,
Мексика
“Дерево життя”,
Рассел К., 8 років,
шт. Північна
Кароліна, США

У

школі я подарував
Книгу Мормона
своєму однокласнику.
Феліпе М., 9 років,
Сан-Паулу, Бразилія

НАДСИ
ЛАЙТЕ
НАМ СВ
ХУДОЖ
ОЇ
НІ РОБО
ТИ АБО
РОЗПО
ВІДІ!

1. Зробіт
ь малюн
ок, фотог
напишіть
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мона.
надішліт
ь нам! На
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четвертій
найтеся,
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обклайте за жу
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руг кожн
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ого місяц
відгукнул
Президе
я, щоб
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Батбаяр і книга з
Річард М. Ромні

Співробітник редакції церковних
журналів
(Ґрунтується на справжніх
подіях)

У

Монголії був вітряний день. Дев’ятирічний Батбаяр після
школи йшов додому з
автобусної зупинки. На
вітру він щільніше закутався в пальто. На щастя,
до будинку дідуся і бабусі, з якими він жив, було
недалеко.
“Привіт!”— сказав Батбаяр, коли увійшов
у дім.
“Ми раді, що ти вже повернувся”,—сказала
бабуся. “Я приготувала khuushuur, щоб
перекусити”.
“Дякую!” Батбаяр простягнув руку, щоб
узяти теплий пиріжок з м’ясом і спеціями.
“Зачекай! Не їж, поки не прийдуть
місіонерки,—сказав дідусь.— Вони ось-ось
мають прийти”.
Батбаяру подобалося, коли до них приходили місіонерки з церкви, до якої належали
бабуся і дідусь. Він завжди від них багато
навчався. Однак була лише одна проблема.
“Чи попросять вони мене знову читати
Книгу Мормона?—запитав Батбаяр.—Мені
важко читати”.
“Ось тому вони принесуть сьогодні іншу
книгу”,—сказала бабуся.
“Яку книгу?”—запитав Батбаяр.
“Побачиш”,—сказав дідусь.
Невдовзі прийшли місіонерки. Вони всі
Д4
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разом їли смачні бабусині пиріжки. Потім
Батбаяр сказав: “Бабуся каже, що ви принесли
для мене книгу”.
“Думаю, тобі сподобається ця книга,—
сказала сестра Хейц.—У ній багато
малюнків”.
Батбаяр поглянув на обкладинку. На ній
було написано: Оповідання з Книги Мормона. Малюнок на обкладинці зображав людей,
які будували корабель.
“Я пам’ятаю цю історію,—сказав
Батбаяр.—Той чоловік не знав, як будувати корабель. Тож він помолився. І Бог йому
допоміг”.
“Це правильно,—сказала сестра Енкхтуя.—
Ти спробуєш почитати цю книгу? Потім ти
зможеш помолитися, щоб дізнатися, чи те,
про що вона навчає, є істинним”.
“Добре”,—пообіцяв Батбаяр.
Того вечора він читав книгу з малюнками. Він читав історію з кораблем. Потім
він помолився. Він ліг спати, думаючи про

ІЛЮСТРАЦІЇ КЕВІНА КІЛІ

малюнками

чоловіка, який побудував корабель і про те,
як Бог йому допомагав.
З того часу Батбаяр кожного вечора читав
по історії. Потім він молився. І кожного
вечора він засинав, думаючи про те, що
прочитав.
Коли сестри-місіонерки прийшли знову,
вони більше навчали Батбаяра про Ісуса
Христа. Батбаяр дізнався про пророків. Він
дізнався про заповіді Бога. Він постійно
ходив до Церкви з дідусем і бабусею. І
продовжував читати й молитися.
Одного дня Батбаяр захотів сказати
щось дуже важливе дідусеві й бабусі. “Коли я читаю оповідання у книзі
з малюнками, мені дуже хороше на
душі,—сказав він.—Коли я молюся, то
відчуваю, що вони істинні. Я думаю, що мені
потрібно христитися”.
Сьогодні Батбаяр є членом Церкви. Він
читає все краще і краще. І він досі щовечора
читає Книгу Мормона! ●

Як місіонери
допомогли Батбаяру?
Хто допомагає вам?

Січень 2020
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Привіт
з

!
ї
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г
Мон

Ми—Марго
і Паоло.

Ми
подорожуємо
по світу, щоб
дізнаватися про дітей
Бога. Приєднуйтеся
до нас у нашій
подорожі до
Монголії!

Монголія знаходиться

в Азії, між Китаєм і Росією.

У Монголії живе приблизно 3 млн. чоловік і майже 12
тис. членів Церкви. Що на цьому малюнку нагадує вам
те саме, що є у вашій сім’ї? Що відрізняється?

Це Mopmohpi Hom,
Книга Мормона.
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У Монголії є більше
коней, ніж людей! На
монгольських
святах влаштовують
кінні перегони, стріляютьз лука, борються,
танцюють і їдять
смачну їжу.

Багато сімей у
Монголії живе у
столичному місті
Улан-Баторі.

Інші сім’ї живуть у сільській місцевості.
Вони живуть у юртах, які називаються gers, і пасуть тварин: яків, коней і
верблюдів.

Яки схожі
на велику
рогату худобу,
лише мають
більше шерсті!

Познайомтеся з деякими
нашими монгольськими
друзями!
Я знаю, що Ісус Христос
є Сином Божим і що Він
любить мене і всіх дітей
повсюди. Я люблю ходити до
церкви і в Початкове товариство, бо там я дізнаюся
про Ісуса.
Білегт, 7 років

Я знаю, що у нас є сучасний пророк, Президент
Рассел М. Нельсон. Він
навчає того, що є істиною.
Герельчімег, 4 роки

Дякуємо
за те, що
подорожували з
нами Монголією!
Побачимося
наступного разу!

ІЛЮСТРАЦІЇ КЕЙТІ МАК-ДІ

Ви з Монголії?
Напишіть нам!
Ми будемо раді вашому листу!

Січень 2020
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Трохи краще

Сестра
Джой Д.
Джоунс

Генеральний
президент Початкового товариства

К

кожного дня

оли я була дитиною, то грала на скрипці. Мені
хотілося, щоб вона гарно звучала. Я хотіла грати
для батьків і хотіла, щоб вони сказали: “O, Джой, це
прекрасно!” Але скрипка не звучала красиво. Вона
скрипіла!
Іноді, коли я не займалася, моя вчителька казала:
“Джой, ти цього тижня не займалася?” Це викликало
бажання займатися, щоб я могла грати краще наступного тижня.
Коли я згадую той час, то гра на скрипці була хорошою справою, бо мені було нелегко. І хоча я не завжди
любила займатися, я багато чого навчилася, встановлюючи ціль хоч трохи займатися кожного дня.

Я сподіваюся, що і ви це зробите. Намагайтеся
бути трохи кращими щодня. Небесний Батько не
сподівається, що ви зможете зробити все відразу.
Життя полягає в тому, щоб навчатися і зростати крок
за кроком. Він хоче, аби ви постійно намагалися. І
Він хоче, щоб вам подобалося зростати!
Іноді ми надто суворі до себе. Ми думаємо: “Я
невдаха. Я не можу цього зробити”, а потім ми здаємося. Однак Спаситель каже: “Продовжуй. Я
поруч і допоможу!” Завдяки Ісусу Христу нам
не потрібно робити все самостійно. Ми можемо
піднятися і спробувати знову з Його допомогою.
Саме в цьому й полягає життя.
Якби було щось одне, що ви маєте знати у
своєму серці, мені б хотілося, щоб це було ось що:
Небесний Батько любить вас. Ви можете поставати
перед важкими завданнями, але вас було підготовано
прийти на землю в цей час. Продовжуйте докладати
зусиль і постійно діліться своїм світлом. Небесний
Батько благословить вас і скерує, якщо ви йтимете
шляхом завітів. ●

Церква має новий
призначений дітям
віком від семи
років. Він може
допомагати вам
навчатися і
зростати!
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ІЛЮСТРАЦІЇ ДЖЕННІФЕР БРІКІНГ

Путівник для дітей,

Зростати, як Ісус
Ви можете скористатися новим посібником Особистий розвиток: путівник для дітей,
який допоможе вам зростати так, як зростав Ісус, коли Він був у вашому віці.
Це також чудовий спосіб спробувати щось нове!

Духовне

ІЛЮСТРАЦІЇ БРЕДА КЛАРКА

Ісус зростав благодаттю у Бога.

Фізичне

Ісус зростав віком.

Соціальне

Ісус зростав благодаттю у людей.

Інтелектуальне
Ісус зростав мудрістю.

“А Ісус зростав мудрістю, і віком та благодаттю, у Бога й людей” (Лука 2:52).
Січень 2020
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ДОБРОТА НЕ ЛИШАЄ ТЬС Я НЕПОМІЧЕНОЮ

Вибачення
Мінчан К, 11 років, провінція
Гьонгі, Південна Корея

О

дного разу в школі кілька моїх
однокласників насміхалися
з одного учня, називаючи його
глузливими іменами. Це здавалося
весело, то ж і я приєднався до них. Кілька тижнів я
насміхався з того хлопця разом з друзями.
Минуло ще кілька тижнів, і той хлопчик розповів
мені про свої почуття. Його ображали наші слова,
хоча він робив вигляд, ніби йому байдуже, що над
ним кепкують. Він сказав, що плаче кожної ночі. Я
мало не розплакався, коли він мені про це розповів.
Я захотів допомогти йому і вирішив вибачитися за
свої слова.
Тож наступного дня я підійшов до нього і обійняв за плечі. Я сказав: “Мені дуже шкода, що я з тебе
насміхався”. Він кивав, коли я промовляв свої слова, і

його очі наповнились сльозами. Однак інші діти продовжували з нього глузувати. Тоді я згадав, про що
дізнався в Початковому товаристві: вибирай правду.
Я сміливо сказав своїм однокласникам: “Перестаньте з нього насміхатися! Чи знаєте ви, хлопці, як йому
це неприємно? Будь ласка, вибачтеся за те, що ви
зробили, і потоваришуйте з ним”.
Однак вони не відразу змінилися. Натомість, вони
розлютилися на мене і сказали: “Що це з тобою раптом сталося? Ти також з нього насміхався!”
Мені все ще було неприємно через те, що раніше
робив. Тож я сказав: “Я вже вибачився перед ним. Я
хочу, щоб ви зрозуміли, що він відчуває, і також перестали з нього глузувати”.
Один з них вибачився, і ми троє подружилися.
Кілька учнів все ще глузують з того хлопчика, однак
йому вже не так неприємно, бо у нього є ми. Я буду
вибирати правду, допомагаючи другу в біді. ●

ЗАВДАННЯ НА ВИЯВ
ДОБРОТИ
Якщо ти бачиш когось
новенького в школі або
в Початковому товаристві, усміхнись і скажи:
“Привіт!”
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8 ідей для читання
Книги Мормона

1. Знайди собі напарника і читайте
разом.
2. Позначай вірші про Ісуса Христа.
3. Малюй улюблені історії. (І надсилай
нам малюнок! Див. с. Д3).
4. Читай ілюстровану книгу
Оповідання з Книги Мормона.
5. Скористайся графіком-
розмальовкою на с. Д12.
6. Слухай Писання в додатку
Євангельська бібліотека.
7. Розігруй улюблені
історії.

ІЛЮСТРАЦІЯ СТІВА ДЖЕЙМСА

8. Дивись он-лайн
відео про Книгу
Мормона.

Січень 2020
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Ц

ього року ви можете слідкувати за
уроками навчального
плану За Мною Йдіть,
читаючи вірші, призначені на кожен тиждень, на с. Д14. Потім
зафарбовуйте відповідні
частинки на цих сторінках. Ваше свідчення про
Ісуса Христа зростатиме
під час читання Книги
Мормона!
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Графік читання
Книги Мормона

Ці уривки з Писань відповідають
щотижневим урокам за програмою
За Мною йдіть у 2020 році.

1.		 Вступ до Книги Мормона,
абзаци 1, 8--9


Д14

18. Moсія 8:16--1
8

36. Геламан 13:2–3; 14:2–8

19. Moсія 13:1--5


37. 3 Нефій 1:8--1
5

2.		 1 Нефій 3:7; 4:1, 4–8, 17, 38

20. Мосія 18:1, 8--16

38. 3 Нефій 11:8–17

3.		 1 Нефій 8:10–12, 19–22

21. Moсія 27:23--26

39. 3 Нефій 12:13–16

4.		 1 Нефій 11:1–6, 24–27

22. Алма 2:27--3
1

40. 3 Нефій 17:6--10, 20--2
4

5.		 1 Нефій 16:18–20, 23–24, 28–31

23. Алма 5:14--1
6

41. 3 Нефій 19:25--28

6.		 2 Нефій 2:25--28

24. Алма 8:14--2
2

42. 3 Нефій 20:3--9

7.		 2 Нефій 9:49--52

25. Алма 14:26--28

43. 3 Нефій 27:3--10

8.		 2 Нефій 25:23, 26, 29

26. Алма 19:16--17, 28--3
0

44. Мормон 1:2--5

9.		 2 Нефій 27:23--26

27. Aлма 26:12--16

45. Мормон 9:21--2
5

10. 2 Нефій 31:4–12, 20

28. Aлма 31:31--38

46. Eтер 3:4--14

11. Кн. Якова 4:6–8, 12–13

29. Aлма 32:26--31

47. Етер 6:3--9, 12

12. Кн. Якова 5:71--75
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ЦІКАВИНКА

Персонажі й предмети з Книги Мормона
Виріжте ці зображення, щоб розіграти події, що сталися в сім’ї Легія
та Сарії. Ви можете домалювати більше предметів і людей, наприклад, сестер і молодших братів Нефія!

Нефій здобуває пластини
з латуні: 1 Нефій 4
Легій отримує ліягону:
1 Нефій 16:9–11, 16
Нефій зламав свій лук:
1 Нефій 16:17–24, 30–31
Нефій будує корабель:
1 Нефій 17:7–11, 16–18, 52–55

Сам
Д16

Друг

Ламан

Лемуїл

Сарія

Легій

ІЛЮСТРАЦІЇ СІМІНІ БЛОКЕРА

Нефій

ПРО ЩО ВИ ДУМАЄТЕ?

ле як я можу
А
.
ь
н
а
с
и
П
з
ися
?
еркві навчат
тає Писання
и
ч
е
Я люблю в ц
н
’я
ім
с
оя
ома, якщо м
навчатися вд
а
із Зальцбург
—Дослідник

Любий
досліднику!

Навіть якщо твоя сім’я не
вивчає Писання, пам’ятай,
що ти можеш це робити!
Роби все залежне від тебе,
щоб читати їх самостійно,
хоча б трохи кожного дня.
Ти можеш почати з
графіка читання на сторінках
Д12–Д14. Прочитай ідеї, що
містяться на сторінці Д11!
Незалежно від того, читаєш ти Писання з іншими
чи самостійно, Святий Дух
перебуває з тобою.
Ти не самотній!
Друг

ІЛЮСТРАЦІЯ С. Б. КАНГА

P.S. Ось тобі закладка для
Писань! Виріж, зігни і склей
скотчем.

“Коли дитя
Бога прагне
дізнатися більше
про Нього і Його
Улюбленого Сина,
відбувається щось

НАДЗВИЧАЙНЕ.

МОЇ УЛЮБЛЕНІ ВІРШІ З
ПИСАНЬ

Ніде ці істини не

_____________________

викладені більш

_____________________

ясно і сильно, як у

_____________________

КНИЗІ
МОРМОНА”.

_____________________

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

Рассел М. Нельсон, “Книга
Мормона: яким би було ваше
життя без неї?”, Жовтнева
генеральна конференція 2017 р.
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Найтепліші
обійми!
Лорі Футе

(Ґрунтується на справжніх подіях)

Е

ллі подобалося обійматися. Обійматися з татом. Обійматися з бабусею і дідусем. Обійматися з мамою.
Обійми викликали відчуття тепла.
А також безпеки. І щастя.
Ось чому Еллі обіймала маму в церкві.
Їй подобалося сидіти у мами на колінах.
Мама завжди пригортала її до себе.
Причасні збори закінчилися. Настав
час Початкового товариства. Еллі подобалося в Початковому товаристві. Вона
Д18

Друг

ІЛЮСТРАЦІЇ ЕЛІС БЛЕК

вже була дорослою дівчинкою. Їй три
роки! У неї навіть були свої Писання!
Однак сьогодні Еллі хотілося взагалі
не випускати маму з обіймів.
Мама пронесла Еллі через увесь
коридор. У кімнаті Початкового
товариства мама посадила
Еллі на стілець.
“А я можу піти з
тобою?”— сказала Еллі.
“Ні”,—відповіла мама.
Її голос був добрим.
“Тобі потрібно бути у
своєму класі,—сказала
вона.—А я маю бути у
своєму”.
Мама поцілувала Еллі в
щоку. Потім вона вийшла
у двері.
Еллі відчула, як по щоках
течуть сльози.
Вона думала про те, як мама тримала її на руках. Мама завжди тримала
її, коли вони читали Книгу Мормона.
Вони зазвичай читали всією сім’єю.
Однак іноді Еллі й мама читали самі.
Еллі взяла свою Книгу Мормона. Всередині було зображення Ісуса.
Еллі закрила книгу і обняла її. Їй здавалося, ніби вона обіймає Ісуса. Вона

відчула тепло. А також безпеку. І щастя.
То були найтепліші обійми! ●
Автор живе в штаті Юта, США

Що допомогло Еллі почуватися краще, коли вона
засумувала?
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ОПОВІДАННЯ З ПИСАНЬ

Нефій отримує пластини з латуні

Сім’я Легія і Сарії подорожувала до обіцяної землі.
Бог наказав Легію послати своїх синів назад до Єрусалима,
щоб забрати Писання. Вони були написані на
металевих пластинах.
Д20

Друг

Ламан і Лемуїл сказали, що то буде
надто важко. Однак Нефій сказав,
що піде і зробить те, що наказав
Бог. Сам зробив так, як Нефій.

ІЛЮСТРАЦІЇ ЕЙПРІЛ СТОТТ

Дух сказав Нефію, як забрати
пластини з латуні у злочестивого
чоловіка на ім’я Лаван.

Нефій і його брати повернулися до сім’ї з пластинами з латуні.
Легій і Сарія були такі щасливі! Вони вивчали Писання, що
містилися на пластинах. Вони дізналися про Божі заповіді.
Січень 2020
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Я можу допомагати своїй сім’ї вивчати Писання. Я можу бути
сміливим, як Нефій, та йти і робити те, що наказує Бог! ●
Прочитайте цю історію в 1 Нефій 3--5.
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РОЗМА ЛЬОВК А

ІЛЮСТРАЦІЯ ЕЙПРІЛ СТОТТ

Сім’я Легія вивчає Писання

Яка твоя улюблена історія з Писань?
Січень 2020
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Шановні батьки!
Ми раді разом з вами розпочати новий рік! Ми разом більше дізнаватимемося про Книгу Мормона. Які історії з Книги Мормона любить
ваша сім’я? Допоможіть своїм дітям зробити малюнки й надіслати їх
нам (див. сторінку Д3). Упродовж року ми будемо друкувати в
журналі деякі з цих малюнків! Ось інші сторінки цього номеру з
матеріалами, присвяченими Книзі Мормона:
• Послання від пророка (сторінка Д2)
• Графік читання (сторінки Д12–Д14)
• Вправа, присвячена історії з Писань (сторінка Д16)
• Історія про сім’ю Легія і Сарії (сторінки Д20–Д23)
• Історія про хлопчика, який знаходить новий спосіб читання
Книги

Мормона (сторінки Д4–Д5)
З Новим роком!
Друг
ЯК НАДІСЛАТИ МАЛЮНОК
АБО ІСТОРІЮ ВАШОЇ
ДИТИНИ ДО ЛІЯГОНИ
Зайдіть на сайт liahona.Churchof
JesusChrist.org і клацніть на “Submit an
Article or Feedback” (Надіслати статтю
або відгук). Або надішліть електронною поштою на адресу liahona@
ChurchofJesusChrist.org, вказавши ім’я
дитини, вік, місце проживання і дозвіл
у такому вигляді: “Я, [вкажіть своє ім’я],
надаю дозвіл Церкві Ісуса Христа Святих Останніх Днів скористатися матеріалами, надісланими моєю дитиною,
в церковних журналах, на церковних
веб-сайтах і платформах соціальних
медіа та, можливо, у звітах, друкованих матеріалах, відео, публікаціях
та навчальних матеріалах Церкви”.
Ми з нетерпінням чекаємо на ваші
повідомлення!

ЗМІСТ
Д2 Від Першого Президентства: Дорогоцінна
Книга Мормона

Д4 Батбаяр і книга з малюнками
Д6 Привіт з Монголії!
Д8 Трохи краще кожного дня
Д9 Зростати, як Ісус
Д10 Доброта не лишається непоміченою:
Вибачення
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Д11 8 ідей для читання Книги Мормона
Д12 Я можу читати Книгу Мормона

Знайдіть приховану
всередині Ліягону!

Д15 Музика: Книга Мормона свідчить про
Христа

Д16 Цікавинка: Персонажі й предмети з
Книги Мормона

Д17 Про що ви думаєте?
Д18 Найтепліші обійми!
НА ОБКЛАДИНЦІ
ЖУРНАЛУ ДРУГ
Ілюстрація Ендрю Бослі

Д20 Оповідання з Писань: Нефій отримує
пластини з латуні

Д23 Розмальовка: Сім’я Легія вивчає Писання

