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Чим я можу допомогти?
Коли близькі люди 
залишають Церкву, с. 30

Навчаймося від тих,  
хто повернувся, с. 26

Як допомагає розуміння 
історії Церкви, с. 12
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Пунта Аренас  

Чилі
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Пунта Аренас  

Чилі
3,3

3

100

Церква в Чилі міцно встановлена, починаючи від 
пустельних містечок, що на північ від її столиці Сантьяго, 
розташованої в центрі країни, і до колу Пунта Аренас на 
півдні, в якому налічується сім приходів та дві філії. Ось 
ще кілька фактів про Чилі та Церкву в цій країні:

Створено 26 нових колів

Четверта країна у світі, в 
якій нараховується 50 колів

Організовано перший кіл

Організовано першу філію

центрів сімейної 
історії

відсотки населення є  
членами Церкви

храми: в Сантьяго (освячений у 
1983 р.), Консепсьйоні  
(освячений у  2018 р.),  

Антофагасті (оголошено про 
будівництво в 2019 р.)

2653
милі (4270 км) від північного 
кордону Чилі до південного 
кордону, 217 миль (350 км)  
в ширину зі сходу на захід.
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Членів Церкви

595526

77 колів, 590 приходів  
та філій, 10 місій

1956

1972

1988

1994– 1996
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Коли я відчув, 
що не знаю 
всю правду про 
Церкву
Тревіс Івелл

с. 26

Я відчуваю потяг до осіб своєї  
статі. Чи будуть члени Церкви 

раді моєму поверненню?
Боук “Боб” С. Екома

с. 40

Історія Церкви: 
Джерело сили і 

натхнення
Старійшина Квентін 

Л. Кук, Кейт Холбрук і 
Метт Гроу

с. 12

Як ми разом зміцнюємо нашу віру
Вивчаючи цього місяця Книгу Мормона, ми дізнає-

мося про Коригора, який переконав багатьох членів 
Церкви в тому, що їх обманюють пророки, однак 
пізніше він сам визнав, що був обманутий Сатаною і 
обманював інших. Ми дізнаємося про зорамійців— 
цілий народ, який відійшов від Церкви. І ми бачимо 
Алму молодшого, який колись активно боровся проти 
Церкви, а тепер намагається зміцнити своїх дорослих 
дітей, застерігаючи їх про рішення, що можуть відвести 
їх від Господа і Його Церкви.

У декого з нас є члени сім’ї або друзі, що вирішили 
більше не ходити до Господньої відновленої Церкви. 
Це може бути болісно тим з нас, у кого міцна віра. Ми 
хочемо допомогти, але багато з нас не знає, як.

В одному номері журналу неможливо висвітлити всі 
причини того, чому віра слабшає або точно поясни-
ти, як реагувати, коли так стається. Шлях віри кожної 
людини є неповторним. Але за допомогою цього 

номера ми сподіваємося трохи вам допомогти.  
Ви дізнаєтеся про:

•  Досвід чоловіка, який повернувся до Церкви і  
 чого він з цього навчився (див. с. 26).

•  Важливість бути привітними з усіма  
 (див. с. 40).

• Ідеї для батьків щодо того, як будувати стосунки  
 з дорослими дітьми, які обирають інші шляхи  
 (див. с. 30).

•  Погляд на історію Церкви, який може бути  
 корисним і як він допоможе зміцнити нашу віру  
 (див. с. 12).

Ми сподіваємося, що ці статті стануть початком, 
який допоможе вам знайти божественний провід у 
ваших особистих обставинах.

Щиро ваш,
Адам С. Олсон
Головний редактор

Від Ліягони
Зміст цього номеру було підготовлено до 
пандемії COVID-19. Тому деякі подробиці 
зараз можуть бути не актуальними. За 
потребою, будь ласка, адаптуйте деякі 
пропозиції до теперішніх настанов  
Церкви та урядів.
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5 Запрошення митцям світу

6 Портрети віри 
Ігнатіус і Аделаїда Байду
Сім’я Байду з власного досвіду знає про благословення програми навчання 
грамотності через вивчення євангелії в їхньому колі та сім’ї.

8 Принципи служіння 
Використовувати церковні заходи для служіння
Церковні заходи дають нам можливість розвивати дружні стосунки,  
допомагати й служити іншим.

12 Історія Церкви: Джерело сили і натхнення
Старійшина Квентін Л. Кук, Кейт Холбрук і Метт Гроу
Як я можу вивчати історію Церкви, щоб поглибити свою віру і бажання  
більш повно жити за євангелією?

20 Піонери Церкви в Індії
Тауналін Резерфорд
Ці вірні святі є прикладом того, що означає бути стовпами Церкви.

26 Коли я відчув, що не знаю всю правду про Церкву
Тревіс Івелл
Після того як брат Івелл дізнався інформацію, що похитнула його віру  
і змусила на певний час піти з Церкви, він зрозумів, що втрачає.

30 Ви любите, Він спасає
Кріста Роджерс Мортенсен
Мати розуміє, що незалежно від вибору її дорослих дітей, їй потрібно  
просто їх любити.

32 Голоси святих останніх днів
Сім’я не зважає на свої особисті труднощі і служить іншим; відважний пілот  
відстоює свої вірування і надихає інших; мати чекає на обіцяння; прощення 
настає у несподіваний момент.

36 За Мною йдіть: Книга Мормона
Ви можете використовувати ці щотижневі статті для поглибленого вивчення 
Книги Мормона цього місяця.

40 Я відчуваю потяг до осіб своєї статі. Чи будуть члени Церкви раді 
моєму поверненню?
Боук “Боб” С. Екома
Коли брат Верстедж відчув спонукання повернутися до Церкви, він непокоївся, 
чи інші члени Церкви приймуть його.

Дорослій молоді

44
Майбутнє може лякати. Але з допомо-
гою Небесного Батька ми всі можемо 
рухатися вперед з вірою в майбут-
нє. Цього місяця читайте історії інших 
молодих людей, які 
дещо дізналися про 
ключові момен-
ти підготовки до 
майбутнього.

Молоді

52
Дізнайтеся про те, як єванге-
лія може змінювати вашу 
сім’ю, і про те, чому ваші 
прості рішення 
в житті мають 
значення.

Дітям

Друг
Ти можеш бути місіонером, 
так само, як Алма!

На обкладинці
Зображення від  

stock.adobe.com та 
unsplash.com

Замальовки

Розділи
Зміст

За Мною йдіть, додаткові матеріали
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СТАТТІ, ЯКІ ІСНУЮТЬ ЛИШЕ У ЦИФРОВОМУ  
ФОРМАТІ У НОМЕРІ

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

Надсилайте свої історії на сайт:  
liahona.ChurchofJesusChrist.org або поштою  
на адресу:
Liahona, flr. 23
50 E. North Temple Street
Salt Lake City, UT 84150- 0023, USA

Цифрова Ліягона

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.
• 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.

liahona .ChurchofJesusChrist .org facebook .com/ liahona Додаток Євангель-
ська бібліотека

Чи маєте ви запитання стосовно 
євангелії? Ось п’ять способів 
того, як знайти відповіді
Чейкелл Уордлей
Молода людина розповідає про те, 
як запитання можуть зміцнювати віру, 
якщо ви дасте їм це зробити.

Як я готуюся до храму в Індії
Єшвант Козіреді
Юнак з Індії розповідає про те, як він 
готується до свого першого відвідуван-
ня храму.

Що потрібно для здійснення 
наших праведних бажань?
Марк Део Дела Крус
Юнак з Філіппін розповідає про те, як 
він знайшов віру, коли його плани на 
майбутнє змінилися.
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“[Господь] не робить нічого 
такого, що б не було ясним 
для дітей людських; і Він 
запрошує їх усіх прийти 
до Нього і скуштувати від 
Його доброти; і Він ні від 
кого не відмовляється, хто 
приходить до Нього, від 
чорного і білого, звʼязаного 
і вільного, чоловічої статі 
і жіночої; і Він памʼятає 
язичника; і всі є однакови-
ми для Бога, що Юдей, і що 
Іновірець”.

— 2 Нефій 26:33.

ЗАПРОШЕННЯ  
МИТЦЯМ СВІТУ

Вас запрошено створити новий витвір мистецтва 
для 12- го Міжнародного конкурсу мистецтв, 

спонсорованого Музеєм історії Церкви в Солт- 
Лейк- Сіті, шт. Юта.

Запрошуємо використовувати всі художні техні-
ки, стилі і національний колорит. Вибрані роботи 
буде розміщено в Музеї історії Церкви та онлайн.

На цей конкурс, який буде оцінюватися журі, 
надходитимуть роботи митців зі всього світу, щоб 
заохочувати до створення святими останніх днів 
високомистецьких робіт, аби продемонструвати 
широту і розмаїття культурних традицій святих 
останніх днів та поповнити колекцію Музею історії 
Церкви. 

•  Tема: “Всі є однаковими для Бога”, взято з 
2 Нефій 26:33

•  Термін подання робіт: 1 лютого–1 червня 2021 р.
•  Вік учасників: Учасники мають бути віком від 

18 років
•  Нагороди: Художників, чиї роботи буде  

відібрано на виставку, буде повідомлено  
про це в жовтні 2021 р.

•  Термін проведення виставки: березень 2022–
жовтень 2022
Зайдіть на сайт ChurchofJesusChrist .org/ 

artcompetition, де докладно подано прави-
ла, кваліфікаційні вимоги, 
можна пройти онлайн 
реєстрацію та перегля-
нути роботи минулих 
конкурсів. ◼

Всі є 

для 

БОГА
однаковими  
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Ігнатіус і Аделаїда 
Байду
Аккра, Гана

Ігнатіус і Аделаїда бачили, як церковна 
програма навчання грамотності й 
наголос на зосередженому на домівці 
вивченні євангелії благословили членів 
їхнього колу й сім’ї.
КРІСТІНА СМІТ, ФОТОГРАФ

П О Р Т Р Е Т И  В І Р И

Ігнатіус:
Я долучився до програми навчання 

грамотності через вивчення євангелії у 
якості члена президентства колу. Я ходив 
на уроки й зрозумів, що вони не лише для 
тих, хто не вміє читати і писати. Вони при-
значені для всіх нас, щоб краще зрозуміти 
євангелію Ісуса Христа.

Навчальний план За Мною йдіть і зосе-
реджене на домівці вивчення євангелії 
також допомагають сім’ям читати разом 
Писання і навчатися одне від одного.

Аделаїда:
У нашій сім’ї ми намагаємося робити 

все, на що спроможні. Усі долучаються. Я 
так радію тому, як мої діти допомагають 
одне одному, коли ми разом читаємо 
Книгу Мормона. Вони люблять Книгу 
Мормона! Ми гарно проводимо час, 
коли разом читаємо і ділимося своїми 
свідченнями.

Ігнатіус:
Президент Рассел М. Нельсон сказав: 

“Піднесення—справа сімейна” 1. Я люблю 
свою дружину і дітей. Я хочу бути з ними і 
нашим Небесним Батьком вічно, тож нам 
необхідно допомагати одне одному.

ДІЗНАЙТЕСЯ БІЛЬШЕ
Знайдіть більше інформації 
про шлях віри сім’ї Байду, 
а також додаткові фото, в 
Євангельській бібліотеці або 
цифровій версії цієї статті на 
сайті ChurchofJesusChrist .org/ 
go/ 7620.
Дізнайтеся від президента 
Генрі Б. Айрінга про те, як наші 
зусилля з перетворення наших 
домівок на місце віри і любові 
можуть приносити тривалу 
радість у наші сім’ї, на сайті 
ChurchofJesusChrist .org/ go/ 
7720.

ПОСИЛАННЯ
 1. Рассел М. Нельсон, “Іди вслід за Мною”, 

Ліягона, трав. 2019, с. 89.
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ВИКОРИСТОВУВАТИ  
ЦЕРКОВНІ ЗАХОДИ ДЛЯ 

Принципи служіння

СЛУЖІННЯ
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Церковні заходи— один зі способів, 
у який ми можемо служити членам 
нашого приходу, сусідам і друзям. 

Незалежно від того, чи ви плануєте захід 
з огляду на потреби або інтереси люди-
ни, якій ви служите, чи запрошуєте цю 
людину до участі в заходах або проектах 
служіння на благо інших людей, заходи 
на рівні приходу, колу або навіть кількох 
колів можуть бути нагодами змістовно і 
весело сприяти єдності та зміцнити членів 
Церкви.

Церковні заходи можуть також відкри-
вати багато можливостей для служіння. 
Наприклад, церковні заходи можуть нада-
вати можливість брати участь у проектах 
служіння, які благословляють інших людей 
і сприяють встановленню дружніх сто-
сунків у громаді. Церковні заходи також 
можуть бути нагодою залучати менш 
активних членів Церкви та друзів інших 
віросповідань чи друзів, які не належать 
до жодної релігії.

Коли ми залучаємо до церковних захо-
дів велику кількість людей, це дає Господу 
можливість благословляти та зміцнюва-
ти наші приходи і філії, наших сусідів і 
громаду.

Як розвивати позитивні стосунки
Наближалася зима, а Девід Діксон ще не знав, як буде опалю-

вати будинок.
Девід разом з дружиною і двома дочками щойно переїхав до 

сільського поселення Фредонія в штаті Аризона, США, розташо-
ваного в пустелі. Навколо були величні червоні скелі, полин і 
вічнозелені рослини.

Дров’яний котел був головним джерелом тепла в будинку, 
який орендували Діксони. Девід швидко дізнався, що заготівля 
дров— необхідна навичка, оскільки взимку у Фредонії багато 
снігу й льоду.

“У мене не було ні дров, ні бензопили, та я й не вмів нею 
користуватися!—  згадує Девід.—  Я не знав, що мені робити”.

Хтось із членів приходу запитав Девіда, чи його сім’я має 
достатньо дров на зиму. “Дуже швидко вони зрозуміли, що у 
нас їх немає,— розповідає Девід.—  Кворум священства невдовзі 
запропонував допомогу в заготівлі дров. Переповнений вдячні-
стю я прийняв пропозицію”.

Невдовзі Девід дізнався, що така поїздка з метою заготівлі 
дров була одним з багатьох добре спланованих, добре організо-
ваних заходів, у якому брала участь велика кількість прихожан. 
Однієї суботи Девід разом з кворумом старійшин та іншими 
членами приходу попрямували в гори цілим караваном вантажі-
вок і трейлерів.

“Усього за пів дня члени приходу завдяки своїм інструментам 
та вправності забезпечили мою сім’ю дровами, яких вистачило 
на дві зими,— говорить Девід.—  Але важливіше те, що мене 
навчили всьому необхідному, щоб я міг заготовляти дрова само-
стійно. На той час, коли я залишав Фредонію, я вмів користува-
тися бензопилою і допомагав у стількох приходських заходах із 
заготівлі дров, що вже й не перелічу”.

Завдяки таким приходським заходам не лише зміцнюються 
позитивні стосунки між членами Церкви, але й встановлюються 
позитивні стосунки з кожним у громаді.

“Згадую одну жінку, яка не була членом Церкви і також нещо-
давно переїхала до тієї місцевості,— розповідає Девід.—  Вона 
дійшла до того, що почала палити дерев’яну обшивку свого 
будинку, щоб зігрітися. Як тільки ми дізналися про її біду, то 
зробили все, щоб у неї було достатньо дров до кінця зими. Вона 
була настільки вдячна, що ледве могла говорити”.
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Служіння у Фредонії полягало в тому, щоб усі були в без-
пеці та в теплі упродовж зими.

Допомагати іншим
Під час служіння в Румунії Мег Йост та її напарниця регу-

лярно відвідували сім’ю, яка вже давно не приходила до 
церкви. “Сім’я Станіка належала до найперших членів Церкви 
в Румунії,— розповідає Мег,— і ми їх любили”.

Коли настав час запланувати і організувати захід філії, 
провідники вирішили провести “Вечір піонерів”. Під час того 
вечора планувалося поговорити про відважних піонерів, 
які перетинали Сполучені Штати, аби дістатися до Долини 
Солоного озера. Вечір також стане нагодою вшанувати піо-
нерів Церкви в Румунії.

“Ми подумали, що дамо чудову можливість деяким чле-
нам Церкви свідчити про своє навернення і про те, як вони 
спостерігали зростання Церкви в Румунії,— говорить Мег.—  
Ми відразу ж подумали, що слід залучити сім’ю Станіка. Ми 
запросили їх до участі, і вони так зраділи!”

Настав вечір заходу, а сім’я Станіка не з’являлася, хоча й 
був час починати.

“Ми хвилювалися, що вони не прийдуть,— згадує Мег.—  
Але все ж вони прийшли вчасно. Сім’я Станіка склала пре-
красне свідчення про євангелію і про Церкву. Вони також 
почали спілкуватися з іншими членами Церкви, яких не бачи-
ли довгий час”.

Члени філії розкрили свої обійми й привітали цю сім’ю. 
Наступної неділі Мег була приємно вражена, побачивши в 
церкві сестру Станіка.

“Коли я прийшла до тієї філії через кілька місяців, вона 
продовжувала ходити,—  розповідає Мег.—  Думаю, що мож-
ливість свідчити, відчути себе залученою і потрібною у філії 
дійсно їй допомогла”.

4 ідеї того, як служити за допомогою  
церковних заходів

•  Плануйте заходи, які відповідають 
потребам: Заходи— чудовий спосіб 
задовольняти різні потреби. Їх можна 
планувати, щоб задовольняти потре-
би певної людини чи групи. Їх також 
можна планувати, щоб задовольняти 
потреби тих, хто бере в них участь: це 
може бути потреба краще познайоми-
тися одне з одним, більше дізнатися 
про євангелію чи відчути Духа.

•  Запрошуйте всіх: Плануючи заходи, 
докладайте особливих зусиль, щоб 
запросити всіх, хто може отримати від 
них користь. Не забудьте про нових 
членів Церкви, менш активних, під-
літків, дорослу неодружену молодь, 
людей з вадами і людей іншого віро-
сповідання. Запрошуйте, беручи до 
уваги те, що їх найбільше цікавить, і 
кажіть, як би вам хотілося, щоб вони 
прийшли.

•  Заохочуйте до участі: Ті, кого ви 
запрошуєте, отримають набагато біль-
ше користі від заходу, якщо матимуть 
нагоду брати в ньому участь. Один зі 
способів заохотити до участі— дати 
можливість проявити під час заходу 
дари, вміння й таланти.

•  Всіх вітайте: Якщо ваші друзі прихо-
дять на захід, робіть усе можливе, щоб 
вони відчували, що їм раді. Так само, 
якщо ви бачите людей, яких ви не зна-
єте, будьте до них дружніми й також 
привітайте їх! ◼

ДІЗНАЙТЕСЯ БІЛЬШЕ
На сайті ChurchofJesusChrist.org ви можете 
переглянути відео “Inviting Others to “Come 
and Help”, щоб побачити, як можна легко 
запросити інших людей служити разом з нами.
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ВІДКРИЙТЕ СВОЄ СЕРЦЕ
“Нам … слід завжди бути 
уважними й шукати нові 
обличчя, коли ми відвідуємо 
церковні заходи і збори. … 
Ми можемо робити прості 
справи, щоб допомогти цим 

новим друзям відчути, що їх приймають, … 
наприклад, тепло привітати їх, щиро їм 
усміхнутися, … представити їх іншим членам 
Церкви тощо. Сердечно ставлячись до наших 
нових друзів, ми діємо в дусі служіння”.
Старійшина Уліссес Соарес, з Кворуму Дванадцятьох  
Апостолів, “Один у Христі”, Ліягона, лист. 2018, с. 38.

ДІЛІТЬСЯ СВОЇМ ДОСВІДОМ
Надішліть нам розповіді про те, як ви служили 
іншим або інші служили вам. Зайдіть на сайт 
liahona .ChurchofJesusChrist .org і клацніть на 
“Submit an Article or Feedback” (Надіслати 
статтю або відгук).

СЛУЖИТИ, ЗАПРОШУЮЧИ
Дізнайтеся про найближчі заходи приходу 
або філії. Подумайте про тих, кому ви  
служите, і подумайте про те, щоб запросити 
їх на заходи.
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У цій статті, основаній на виступі, виголошеному 
під час всесвітнього духовного вечора, що відбувся 
2 вересня 2018 року в Наву, старійшина Квентін Л. 
Кук та історики Церкви Кейт Холбрук і Метт Гроу 
відповідають на запитання стосовно історії Церкви, 
які ставили молоді люди зі всього світу.

Старійшина Кук: Історія Церкви може бути вели-
ким джерелом віри, але деякі люди її неправильно 
розуміють або недооцінюють. Дехто навмисно 

перекручує історії минулих днів, щоб посіяти сумніви.
Щоб отримати знання достовірної історії Церкви,  

ми поєднаємося у своїх серцях зі святими, що жили  
колись і живуть зараз. Ми знайдемо приклади недоско-
налих людей, подібних до вас і мене, які йшли вперед  
з вірою й дозволяли Богові з їхньою допомогою вико-
нувати Його роботу. Я обіцяю, що вивчення історії 
Церкви може поглибити вашу віру й бажання більш 
повно жити за євангелією.

Старійшина 
Квентін Л. Кук
З Кворуму 
Дванадцятьох 
Апостолів
Бокові вставки 
підготовлені істо-
риками Церкви 
Кейт Холбрук і 
Меттом Гроу Історія 

Церкви  
ДЖЕРЕЛО СИЛИ  
І НАТХНЕННЯ
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Коли ми більше дізна-
ємося про святих, які 
жили у давні дні, то 
будемо мати більше сил 
виконувати свою особи-
сту місію, яку маємо як 
дочки і сини Бога.

Історія про Відновлення— це історія про жертву, рішу-
чість і віру. Усі ми є учасниками Відновлення й частиною 
історії Церкви. Кожен з нас має місію, яку слід виконати в 
цьому житті, і це допоможе наповнити землю євангелією. 
Коли ми більше дізнаємося про святих, які жили у давні 
дні, то будемо мати більше сил виконувати свою особи-
сту місію, яку маємо як дочки і сини Бога.

За 24 роки, які я служу генеральним авторитетом,  
Брати завжди прагнули бути максимально достовірними 
в питаннях історії та доктрини Церкви. Ми відчуваємо, 
що зусилля, спрямовані на створення нових ресурсів 
—зокрема Паперів Джозефа Сміта, Статей з Gospel 
Topics, Church History Topics (Тем з історії Церкви), 
а тепер і багатотомника Святі 1,— це чудовий спосіб 
заохочувати людей вивчати питання в правдивому кон-
тексті, що допоможе їм достовірно зрозуміти євангелію 

Ісуса Христа.
Одна з моїх улюблених істо-

рій у виданні Святі— це роз-
повідь про те, як Еддісон Пратт 
поїхав на Тихоокеанські остро-
ви. Він охристив приблизно 
60 людей. Разом зі своєю дру-
жиною Мері я мав можливість 
побувати на островах Тубуаї та 
у Французькій Полінезії, де нав-
чав Еддісон Пратт.

Серед того, що справило  
на мене найбільше враження, 
були слова, почуті від однієї 
молодої жінки: “Я належу до сьо-
мого покоління членів Церкви”. 
Еддісон Пратт охристив її дале-
кого предка ще до того, як святі 
пішли до Юти.

Де б ви не були в цьому світі, 
з якого б родоводу не походили, 
ви—важливі, ви—частина історії 
Церкви. Ви нам дуже потрібні, 
ми хочемо вас бачити. Ви будете 
благословляти життя людей.



Джозеф Сміт і Книга 
Мормона

Коли я був підлітком, то 
думав, що мій старший брат 
не буде служити на місії, бо 
в той час приходам дозволя-
лося одночасно посилати на 
місію лише по одному юна-
ку. Всі решта мали служити 
в армії. Однак наш єпископ і 
президент колу дізналися, що 
можуть послати ще одного 
місіонера. Тож вони поговори-
ли про це з моїм братом, і він, 
прийшовши додому, погово-
рив про це з батьками.

Мій батько був чудовою 
людиною, однак неактивним 
у Церкві. Його відповідь була 
заперечною, однак причина 
була незвичною. Він не кри-
тикував ні Церкву, ні місію, 
однак мій брат готувався до 
вступу на медичний факультет. 
Батько сказав: “Ти готувався 

Чому б Церкві не бути більш відкритою стосовно певних  
суперечливих епізодів у її історії? 
Кейт Холбрук

Коли мені було чотири роки, мої мама і бабуся працювали в 
Біхайв- хауз, старому будинку Бригама Янга в Солт- Лейк- Сіті, шт. 
Юта. Вони розповідали мені все про Бригама Янга і про те, що в 
нього було багато дружин. Приблизно років через десять я дізна-
лася, що і Джозеф Сміт мав багато дружин. Я нічого не знала про 
камені провидця, якими Джозеф користувався під час перекладу 
Книги Мормона, поки не стала дорослою. Церква не приховувала 
інформацію від мене, однак історичній інформації не приділяли 
великої уваги за днів моєї молодості.

Чого я навчалася під час недільних зборів та на уроках 
семінарії— це те, в чому полягала основна робота Церкви. Я нав-
чалася каятися. Я навчалася, як жити в гармонії з євангелією Ісуса 
Христа. Я навчалася вставновлювати стосунки з Небесним Батьком. 
Це те в моєму житті, що було для мене найціннішим. Я знаю, що 
деякі люди важко переживають, коли дізнаються про щось таке, що, 
на їхню думку, вони повинні були б знати, але чого не знали. Ось 

чому ми з Меттом 
працюємо там, 
де працюємо. Ми 
сподіваємося, що 
подібний досвід 
залишиться в 
минулому, тому 
що в нас є книга 
Святі, де подано 
повну історію для 
всіх людей.
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до вступу на медичний факультет. Ти навчався. Ти 
принесеш більше добра, якщо підеш навчатися меди-
цині, ніж якщо поїдеш на місію”.

Того вечора мій чудовий, сповнений віри брат сів 
поруч зі мною й ми удвох поговорили. Ми дійшли 
висновку, що насправді існує три запитання, які визна-
чатимуть його відповідь нашому батькові. Перше: “Чи 
був Ісус Христос Спасителем світу?” Друге: “Чи Книга 
Мормона є словом Бога?” І третє: “Чи був Джозеф Сміт 
пророком?” Я зрозумів, що відповіді на ті три запитан-
ня впливатимуть майже на всі рішення, які я прийма-
тиму до кінця свого життя.

Я завжди любив Спасителя і читав Книгу Мормона,  
але усвідомлюючи, наскільки важливими були ті від-
повіді, я молився того вечора і через Святого Духа 
отримав глибоку позитивну відповідь на ті запитання. 
Ісус Христос є Спасителем, Книга Мормона є словом 
Бога і Джозеф Сміт був пророком. Я свідчу, що все це 
істина.

Множинний шлюб
Я хочу відзначити три аспекти множинного шлюбу. 

По- перше, зрозуміло, що множинний шлюб вимагав 
великої жертви. Було багато любові і єдності, проте  
там також було й жертвування, і батьки в такому 
шлюбі навчали дітей жертвувати. Багато дітей, які 
народилися у таких множинних шлюбах, несли єван-
гелію Ісуса Христа по всьому світу й благословили 
багато життів.

По- друге, були люди, наприклад, Вайлет Кімболл, 
які отримували свої власні одкровення—ще навіть 
до того, як їм стало повністю відомо, що невдовзі 
станеться,— що це вчення прийшло від Бога 2.

Як ми дізнаємося, що джерело, яке подає 
інформацію про Церкву, є надійним?
Метт Гроу

Я працюю в Церкві останні дев’ять років. 
Займаюся написанням історії. Я бачив, яким 
є ставлення генеральних авторитетів до нашої 
історії. Мова не йде про таке: “Як нам при-
ховати або піддати цензурі історію?” Нато-
мість мова йде про таке: “Як зробити так, 
щоб полегшити доступ до історії та зробити її 
зрозумілою?”

Усі ми знаємо, що трудність у вік інформа-
ції полягає не в пошуку відповідей—відповіді 
навколо нас,— а в тому, щоб розрізнити між 
хорошими відповідями й поганими відповідя-
ми, хорошою інформацією й поганою інфор-
мацією. В Інтернеті є так багато обговорень 
про нашу історію, і більшість з цих обговорень 
породжують більше жару, ніж світла.

З обережністю ставтеся до джерел інфор-
мації, які мають на меті лише збити людей з 
пантелику. Натомість шукайте такі джерела 
інформації, які основуються на записах, зали-
шених самими людьми, і намагайтеся бути до 
них справедливими. Дійсно легко підходити 
до минулого за теперішніми мірками, вирвати 
цитату або випадок з контексту й надати їм 
тривожного забарвлення.

Як історик я намагаюся дотримуватися 
поради одного британського прозаїка. Він 
сказав: “Минуле—це зарубіжна країна. Там 
все роблять по- іншому” (L. P. Hartley, The 
Go- Between [1953], пролог). Це означає, що 
коли ми відвідуємо минуле, ми не хочемо 
бути “брутальним туристом”. Ми виявляємо 
бажання зрозуміти людей за їхніх обставин і 
в їхній культурі. Ми з терпінням ставимося до 
того, що ми вважаємо їхніми помилками. Ми 
розуміємо, що є межі нашого пізнання. І ми 
маємо дух милосердя, думаючи про минуле.
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І по- третє, на вищих радах 
Церкви було присутнє відчуття 
того, що множинний шлюб, у 
тому вигляді, в якому він практи-
кувався, служив своїй меті. Нам 
слід шанувати тих святих, але ту 
мету було досягнуто.

Що ж, є запитання, на які 
немає відповіді. Але я хочу, щоб 
ви знали, що ми маємо любля-
чого Небесного Батька, який 
має досконалий план, що Його 
план— це план щастя, і що у нас 
є Спаситель, який зробив для 
нас усе. Ми можемо Їм довіряти.

Чому розповіді про Перше видіння Джозефа Сміта  
трохи відрізняються?
Метт Гроу

Джозеф Сміт записав або просив своїх писарів записати чотири різні 
розповіді про Перше видіння. Розповіді містять одну історію, однак між 
ними існують відмінності. Це не повинно нас дивувати. Якби інформація 
у всіх чотирьох розповідях була ідентичною, то я б, як історик, поставив-
ся би до цього з підозрою, оскільки людська пам’ять так не працює. В 
інших розповідях з історії чи з Писань ми бачимо подібну модель пере-
казування інформації (див. Дії 9:7; 22:9).

Ми також пам’ятаємо про те, як важко передати священні події сло-
вами. Джозеф називав мову “маленькою тісною в’язницею” (в History 
of the Church, 1:299). Подумайте про свій найбільш священний досвід. 
Наскільки легко було розповідати про нього словами? Ми повинні раді-
ти, що маємо кілька розповідей, оскільки вони дають нам нові ракурси 
і нове бачення. Прочитайте чотири перекази Першого видіння в статтях 
у Gospel Topics. Завдяки цьому ваша вдячність за те, що трапилося того 
дня, поглибиться.

Яку роль зіграли Урім і Туммім під час перекладу Книги Мормона?
Кейт Холбрук

Джозеф Сміт переклав Книгу Мормона даром і силою Божою. Урім і 
Туммім, згадувані в Книзі Мормона, були заховані разом з пластина-
ми. Коли Мороній давав Джозефу золоті пластини, він також дав йому 
Урім і Туммім. Камінь провидця, яким Джозеф також користувався під 
час перекладу, не був захований з пластинами. Його Джозеф знайшов 
самостійно за кілька років до того, і він допомагав йому бути в гармонії 
з духом одкровення. Тож він користувався обома засобами.

Емма Сміт, одна з його писарів, пізніше згадувала, що кожного разу, 
коли Джозеф сідав і починав перекладати знову, він не запитував: “Так, 
де ми там? На чому ми зупинилися?” Він просто починав з того місця, 
на якому вони зупинилися. Якщо ви поглянете на сторінку особистого 
щоденника Джозефа, який він написав через три роки після перекладу 
Книги Мормона, на ній багато викреслених слів, незакінчених думок 
і неповних речень. Коли ви поглянете на сторінку надиктованої Кни-
ги Мормона, там нічого подібного немає. Це досконала, прекрасна 
проза—закінчені речення, ніяких викреслень.

Про це дуже цікаво розмірковувати, але для мене найбільше значен-
ня має зміст Книги Мормона. Книга Мормона є тією книгою, де цар 
Веніямин навчає мене, що більш важливо бути великодушним, аніж 
розсудливим, де Алма навчає мене, що означає бути хрищеним, що я 
обіцяю робити для моїх товаришів- святих та разом з ними. Саме в Книзі 
Мормона Мормон і Мороній навчають мене, наскільки важливим є 
милосердя і що робити, аби його здобути. Ця книга сформувала мою 
особистість і мої погляди на світ.
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Храм і завіти
Побудова і освячення Кертлендського 

храму— одна з неймовірних подій, 
що відбулася в Кертленді, шт. Огайо. 
Молитва освячення, яку Джозеф отримав 
через одкровення, міститься в 109- му 
розділі Учення і Завітів. У цій молитві він 
просить Господа прийняти майстерність 
і жертву святих, з якими вони будували 
цей храм.

Через тиждень після освячення храму 
Джозеф Сміт і Олівер Каудері мали ще 
одне видіння. Це відбулося на Велик-
день, який співпав з Пасхою. Господь 
явився у видінні й прийняв цей дім. Він 
сказав святим, що вони мають радіти 
через те, що “силою своєю побудува[ли] 
цей дім у Моє імʼя” (Учення і Завіти 
110:6). Після того як це видіння закри-
лося, явилися три стародавні пророки: 
Мойсей, який відновив ключі збирання 
Ізраїля з чотирьох кінців землі; Іліяс, 
який ввірив розподіл євангелії Авраама; 
та Ілля, який відновив ключі запеча-
тувальної влади (див. Учення і Завіти 
110:11–16).

Відновлення тих ключів було абсо-
лютно необхідним для здійснення 
Господніх цілей. Нам потрібна не лише 
Книга Мормона, але також ті ключі й 
храмові обряди. Ті ключі ще ніколи не 
були більш важливими, ніж зараз.

Я помітила, що коли одного з Два-
надцятьох Апостолів покликають 

пророком, його серце ней-
мовірним чином поверта-
ється до храмових обрядів. 
Я мала привілей побувати 
на освяченні храму в Наву, 
шт. Іллінойс, разом з Пре-
зидентом Гордоном Б. 
Хінклі (1910–2008).  

Чому вони практикували множинний шлюб на ранньому 
етапі історії Церкви?
Кейт Холбрук

Настанови з Книги Мормона стосовно множинного шлюбу 
такі: моногамія—це те, чого Господь бажає для Свого народу, 
однак є рідкі винятки, коли Він заповідує практикувати мно-
жинний шлюб, щоб виростити для себе праведний народ (див. 
Кн. Якова 2:30). Це і є той рідкісний виняток, який Джозефу 
Сміту було заповідано започаткувати. Роками Джозеф зволі-
кав із втіленням цієї практики, але згодом він таки її запро-
вадив, оскільки хотів бути слухняним наказам, з якими до 
нього звертався Бог. Він намагався ввести множинний шлюб 
у середині 30- х років, але, в дійсності, лише у 1841 році він 
повільно, більш офіційно почав знайомити з цією практикою 
своїх вірних соратників. Вони були приголомшені. Вони моли-
лися Небесному Батькові, щоб зрозуміти цей принцип, і вони 
отримували особисті одкровення, що на той час це було для 
них правильним.

Множинний шлюб, який офіційно практикувався приблизно 
50 років, можна було укладати за вибором. Учені й досі намага-
ються визначити, скільки дорослих святих останніх днів перебу-
вали в множинному шлюбі, але ми знаємо, що це була меншість 
святих. І ми знаємо, що багато з них були найбільш відданими, 
непохитними членами Церкви. У 1890 році Президент Уілфорд 
Вудрафф (1807–1898) видав маніфест, який поклав кінець 
практиці множинного шлюбу. Коли деякі люди почули про цей 
маніфест, то відчули полегшення. Множинний шлюб був для 
них важким. Коли інші почули про маніфест, то були глибоко 
засмучені. Вони так багато жертвували, і вони мали свідчення 
про цей принцип.

Деякі члени Церкви розмірковують над тим, що практи-
ка множинного шлюбу в минулому означає для життя після 
смерті. Провідники Церкви навчали, що множинний шлюб не 
є обов’язковим для піднесення чи вічної слави. Хоча особисто 
я вдячна за те, що моногамія— 
це правило, а множинний 
шлюб—виняток, я не зневажаю 
свідчення і благородний послух 
наших духовних предків, які прак-
тикували цей принцип. Вони були 
слухняними, і вони мали свідчення, 
що це було правильно.
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Я пам’ятаю, як глибоко він був 
зворушений побудовою цього 
храму і як важливо було для 
нього наблизити храми до свя-
тих. Президент Томас С. Мон-
сон (1927–2018) продовжував 
працювати в цьому напрямку 
і отримав таке ж натхнення з 
небес, що і Президент Хінклі. 
І ми бачили, як неймовірно це 
натхнення вплинуло на Прези-
дента Рассела М. Нельсона. На 
нього лягла пророча мантія, і 
він ще глибше відчув, наскіль-
ки цінними є храмові обряди.

В одному зі своїх перших 
виступів у якості Президента 
Церкви він закликав людей 
ходити до храму, отримувати 
обряди і залишатися на шляху 
завітів. Відразу ж після цього 
він сказав, що якщо з якоїсь 
причини ви відійшли від шля-
ху завітів,— повертайтеся на 
нього 3.

Як храмова робота благословила перших святих останніх днів?
Метт Гроу

Коли Джозеф Сміт помер, стіни храму в Наву були збудовані менше 
ніж на половину, і невдовзі Президенту Бригаму Янгу (1801–1877) 
стало зрозуміло, що святим знову потрібно буде переселятися. Тож він 
запитав у Господа: “Чи слід нам залишатися і завершити храм, знаючи, 
що нам потрібно буде полишити його невдовзі після завершення, або 
чи слід нам вирушати зараз?” Відповідь була чіткою: “Залишатися” 
(див. Brigham Young diary, Jan. 24, 1845, Church Archives; Ronald K. 
Esplin, “Fire in His Bones”, Ensign, Mar. 1993, 46). Обряди ендаументу 
й запечатування були настільки важливими, що святим необхідно було 
залишитися.

Тож упродовж наступного року вони вкладали у храм все, що могли. 
Під кінець їхні будинки по всьому Наву підпалювали, тож святі готува-
лися іти на захід відразу ж по завершенні будівництва храму. У грудні 
1845 року храм був завершений настільки, що святі могли освятити 
його частину, проводити ендаументи для тих, хто був гідним, і запеча-
тувати чоловіків і жінок одне до одного.

Упродовж наступних кількох місяців вони працювали цілодобово, 
щоб духовно підготувати кожного до великого переходу на захід. 
Глибоко зворушливим і священним для мене є усвідомлення того, що 
тією самою владою я запечатаний зі своєю дружиною, дітьми, батька-
ми і поколіннями, які жили раніше і які ще народяться. Саме це стало 
можливим завдяки Відновленню.

Чи можете ви розповісти про подію, пов’язану з Відновленням, 
яка зміцнила ваше свідчення?
Кейт Холбрук

Я згадую історію Емми Сміт, яка намагалася втекти від переслідувань 
у штаті Міссурі. Ріка Міссісіпі замерзла лише частково— недостатньо, 
щоб люди з возами і їхніми пожитками могли нею перейти. Це широка 
ріка і перетинати її було небезпечно. Одна шестирічна дитина тримала 
Емму за спідницю з одного боку, а з іншого ще одна—восьмирічна, 
дворічну дитину вона тримала в одній руці, і немовля—в іншій.

Невістка одного з писарів Джозефа пошила бавовняні сумки, які 
застібалися на талії. У тих сумках під своєю спідницею Емма несла 
єдиний примірник перекладеної Джозефом Біблії, над яким він пра-
цював упродовж місяців. З документами та з дітьми вона долала крок 
за кроком тією замерзлою річкою, сподіваючись, що не провалиться 
під лід.

Як на мене—це найвищий взірець відваги й віри—коли вам потріб-
но зробити щось заради того, у що ви вірите,—ви просто йдете вперед, 
роблячи крок за кроком.
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“Будьте в доброму гуморі”
Багато з вас мають випробування й 

негаразди. Деякі з них є наслідком свобо-
ди вибору. Причиною інших є супротив-
ник. Але вам потрібно знати, що у нас є 
люблячий Небесний Батько і що Спокута 
Ісуса Христа може благословляти нас у 
способи, які ми не здатні повною мірою 
осягнути.

Деякі історики кажуть, що кількість 
святих, які втекли з Міссурі до Наву 
протягом зими 1838–1839 років сягає 8 
000. Була зима. Де був Джозеф? Він був 
у в’язниці Ліберті. Його серце розрива-
лося від думки про те, що переживають 
святі. Він почувався полишеним.

За тих несприятливих умов він отри-
мав одкровення, які стали серед найкра-
щих у Писаннях— розділи 121, 122 і 123 в 
Ученні і Завітах. Вони є дуже важливими. 
Сподіваюся, що ви їх прочитаєте. Святі 
мають короткий опис цих подій:

“Джозеф благав про невинних святих. 
“О Господи,— молився він,— як довго 
їм терпіти ці образи і незаконні утиски, 
поки Твоє серце помʼякшиться до них?”

“Мій сину, мир душі твоїй,—відповів 
Господь,— твоя скрута і твої страждан-
ня будуть лише на короткий час; і тоді, 
якщо ти витерпиш це достойно, Бог під-
несе тебе на висоту; ти святкуватимеш 
перемогу над усіма своїми ворогами”.

Господь запевнив Джозефа, що про 
нього не забуто. “Якщо самі щелепи 
пекла широко розкриють свою пащу на 
тебе, знай, сину Мій, що все це додасть 
тобі досвіду і буде тобі на благо”.

Спаситель нагадав Джозефу, що святі 
не страждатимуть більше, ніж Він страж-
дав. Він любить їх і міг би спинити їхній 
біль, але натомість вирішив перетерпіти 

страждання разом з ними, зносячи їхній біль і смуток 
як частину Своєї викупительної жертви. Такі страждан-
ня сповнили Його милістю, дали йому силу допомага-
ти й очищувати всіх, хто звернеться до Нього у своїх 
випробуваннях. Він закликав Джозефа потерпіти й 
пообіцяв ніколи Його не залишати”.

Старійшина Гебер Ч. Кімбол (1801–1868) думав, що 
судді Верховного суду Міссурі збираються звільнити 
Джозефа, однак ті вирішили цього не робити. Гебер 
повернувся до в’язниці Ліберті та, оскільки йому не 
дозволили увійти всередину, прокричав Джозефу 
погану новину.

Джозеф розмовляв з ним з теплотою і по- дружньому. 
“Будьте в доброму гуморі”,— сказав він. Після цього він 
дав настанову Геберу “виводити всіх святих якомога 
швидше” 4.

Це є хорошим уроком для вас: будьте в доброму 
гуморі незалежно від ваших труднощів. Якщо вас щось 
спокушає—віддаляйтеся від цього. Покладайтеся на 
Святого Духа. Приклад Джозефа у в’язниці Ліберті та 
втеча святих з Міссурі до Наву є чудовими прикладами 
сили й віри в Господа Ісуса Христа.

Як апостол я складаю свідчення про Ісуса Христа. 
Я непохитно свідчу про Його божественність. Я хочу, 
щоб ви знали, що Він скеровує і спрямовує Церкву 
таким чином, щоб благословити всіх нас. Я свідчу, 
що Він живе. ◼
Щоб переглянути духовний вечір повністю, зайдіть на сайт  
devotionals .ChurchofJesusChrist .org. 

ПОСИЛАННЯ
 1. Ці джерела можна знайти на сайті history .ChurchofJesusChrist .org.
 2. Див. Orson F. Whitney, Life of Heber C. Kimball (1945), 327.
 3. Див. Рассел М. Нельсон, “Разом уперед”, Ліягона, квіт. 2018, с. 7.
 4. Див. Saints: The Story of the Church of Jesus Christ in the Latter  

Days, Vol. 1, The Standard of Truth: 1815–1846 (2018), 389–390; 
saints .ChurchofJesusChrist .org.
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Тауналін Резерфорд
Ад’юнкт- професор кафедри релігійної освіти, Університет Бригама Янга

Моя зустріч 
з членами 
Церкви- 
піонерами в 
Індії змінила 
моє бачення 
піонерів.

Піонери  
Церкви в Індії
“Коли я думаю про піонерів,— як 

співається в пісні Початкового 
товариства,— я думаю про відваж-

них жінок і чоловіків” 1. Історії піонерів- 
святих останніх днів, які прокладали шлях 
віри, завжди мене надихали. Коли я була 
молодою матір’ю, історії про жінок- піонерів 
нагадували мені про благословення, які я 
маю в останні дні. Я могла народжувати 
дітей у лікарні, а не у ручному візку!

Визначення слова піонер таке: “той, хто 
іде попереду, аби підготувати чи відкрити 
шлях для тих, хто йде за ним” 2. Це описує 
святих останніх днів, які долали шлях, їдучи 
возами чи йдучи з ручними візками, щоб 
зібратися в Сіон. Але це також описує сучас-
них піонерів та їхні шляхи віри, які вони 
прокладають по всьому світу.

Коли всі мої п’ятеро дітей пішли до 
школи, я також взялася за те, щоб закінчити 

Місію в Бангалорі було засновано  у 1993 році, а невдовзі там буде храм.
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свою освіту в галузі історії релігії. Я вирі-
шила присвятити свою докторську дисер-
тацію дослідженню Церкви Ісуса Христа 
Святих Останніх Днів у Індії. Мої дослід-
ження в Індії змінили моє бачення піонерів.

Стовпи Церкви
За багато років до цього, у 1986 році, 

будучи юною студенткою коледжу, я 
поїхала до Південної Азії з колективом 
“Юні посли Університету Бригама Янга”. 
Та поїздка змінила моє життя. Ми провели 
день у Калькутті (яка тепер називається 
Колката) з Матір’ю Терезою. Мені також 
було цікаво познайомитися зі святими 
останніх днів, які були сучасними піонера-
ми в Індії та на Шрі- Ланці.

Одним з них був Радж Кумар, який знай-
шов Церкву, коли відвідав концерт Юних 
послів УБЯ в 1982 році. Коли ми з ним 
познайомилися, він щойно повернувся з 

місії у Фресно, шт. Каліфорнія, США. Він все ще носив місіонерську 
табличку і продовжував навчати у Делі всіх, хто хотів його слухати. 
Радж був одним з приблизно 600 членів Церкви в Індії на той час, 
але мені здавалося, що він самотній святий останніх днів у морі 
сотень мільйонів людей.

Мене надихав приклад Раджа Кумара, коли я вирішила служити 
на місії. Радж також проклав шлях віри для кількох перших місіоне-
рів, які народилися в Індії і служили в своїй країні. Суварна Катука 
та інші місіонери пройшли певний курс з підготовки місіонерів у 
Ченнаї. Їхній президент місії, який жив у Сингапурі, призначив  
Раджа провести для них додаткове навчання у Делі.

Суварна Катука згадує, як їхня місіонерська робота змінилися 
завдяки прикладу й навчанню Раджа Кумара. На зміну страху при-
йшли більша віра і сміливість. Суварна каже: “Думаю, що саме тоді 
й почалося моє справжнє навернення. Я відчував Святого Духа, і 
саме тоді я вирішив будувати царство тут, в Індії” 3.

Суварна приєднався до Церкви у Раджахмундру. Разом з п’ять-
ма братами і однією сестрою його було охрищено в 1984 році. У 
день хрищення Суварну висвятили священником і рукопоклали 
бути другим радником у президентстві філії. Йому також було 
обіцяно в благословенні, що якщо він залишиться вірним, то буде 
“стовпом Церкви в Індії”.У 1986 році я познайомилася з Раджем  

Кумаром після його місії. Продовжуючи носити 
місіонерську табличку, він ділився євангелією з 
усіма, хто хотів його слухати.

Рідні брат і сестра Суварна і Сарала Катука приєдналися до Церкви в  
1984 році й пізніше служили на місії.
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Сестра Суварни, Сарала, також служила 
на місії. Перед від’їздом вона познайомила 
з Церквою свою подругу—Сварупу. Коли 
Суварна повернувся з місії, він отримав 
благословення завдяки місіонерській робо-
ті своєї сестри і одружився зі Сварупою. 
Та маленька філія в Раджахмундру тепер 
перетворилася на кіл. Багато колишніх 
місіонерів з Раджахмундру стали провід-
никами Церкви по всій Індії.

Я познайомилася з дітьми Суварни і 
Сварупи Катука, коли викладала в УБЯ 
в 2014 році. Джош Катука нещодавно 
завершив служіння на місії в Банґалорі, 
Індія, і його сестра Тімна щойно отрима-
ла покликання служити у тій самій місії. 
Коли я запитала Тімну і Джоша, чи знають 
вони Раджа Кумара, вони відповіли: “Так, 
він наш дядько!” Радж Кумар одружився з 
Саралою.

Я вдячна сім’ї Катука за те, що вони 
познайомили мене з кількома іншими 
піонерами, допомагаючи подорожувати 
Індією. Багато з них почали свій шлях 
піонерів завдяки любові й прикладу сім’ї 

Катука. Був момент коли Суварна і Свару-
па могли емігрувати до Канади. Але вони 
відмовилися, бо відчували, що Господу 
необхідно, аби вони залишалися в Індії й 
будували Боже царство тут. Завдяки відда-
ному служінню вони справді стали стовпа-
ми Церкви.

Члени Церкви- піонери в Бенгалуру 
й Гайдарабаді

Упродовж другої половини 20- го століття 
завдяки членам Церкви- піонерам Церкву 
було встановлено в різних містах Індії 4. 
Кожна історія свідчить про те, як Господь 
веде людей до відновленої євангелії.

Майкл Ентоні, член Церкви- піонер в 
Банґалорі (тепер Бенгалуру), дивовижним 
чином встановив зв’язок з одним членом 
Церкви у 1970 році. Коли Делвін Понд, єпи-
скоп з Юти, звернувся до мануального тера-
певта через біль у спині, у його кабінеті він 
побачив статтю в журналі про неприбуткову 
організацію, яка спонсорує студентів у Індії. 
Він отримав сильне спонукання підтримати 
одного з тих студентів. Це стало початком 

Віддане служіння 
багатьох членів 
Церкви в Індії 
дійсно перетво-
рило їх на стовпів 
Церкви.

Старійшина Кандаваллі, Шарма, Катука й Раджу. Сім’я Елзі й Едвіна Дхармараджу в день свого хрищення.
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10- літнього анонімного листування в резуль-
таті якого сім’я Понд встановила контакт 
з Майклом і поділилася з ним євангелією. 
Майкл охристився в 1981 році і служив 
на місії в Солт- Лейк- Сіті в 1982 році. Він 
повернувся додому раніше, бо його мати 
сильно захворіла, тож останні три місяці 
своєї місії він служив у Бангалорі, де нав-
чав своїх друзів та інших людей, які стали 
членами першої філії в тому місті 5. Тепер у 
Бенгалуру планують побудувати храм.

Елзі й Едвін Дхармараджу приєдналися 
до Церкви на Самоа. Президент Спенсер В. 
Кімбол закликав їх повернутися на батьків-
щину, в Гайдарабад, щоб бути місіонерами 
для своєї сім’ї. У 1978 році 22 члени сім’ї 
Елзі й Едвіна охристилися, і це дало поча-
ток першому колу в країні, який було орга-
нізовано в Гайдарабаді в 2012 році 6.

Члени Гайдарабадського колу в наш час 
вважають себе піонерами в останні дні. 
Під час святкування Дня піонерів у своєму 
колі вони вшановували шлях, пройдений 
піонерами в давні дні, а також шлях сучас-
них піонерів. Святкування включало танці, 
пам’ятні походи й навіть подорож з ручни-
ми візками.

Під час святкування Дня піонерів у 2014 році вони помістили 
в ряд блоки з льоду за будинком зборів й запропонували членам 
Церкви роззутися й пройтися льодом, думаючи про те, як перші 
піонери перетинали вриті кригою річки. На завершення святкуван-
ня членів Гайдарабадського колу закликали пам’ятати дух перших 
піонерів і те, що “всі вони є піонерами в своїх сім’ях” 7.

Вони також слухали, як Джон Сантош Мюрала, який на той час 
служив у президентстві місії, розповідав про те, як їхні тітка Елзі й 
дядько Едвін Дхармараджу приїхали до Гайдарабада навчати їхню 
сім’ю євангелії. Джон був наймолодшим з 22 членів своєї сім’ї, які 
стали піонерами й були охрищені в 1978 році.

Коли я приїхала до Гайдарабада в 2014 році, Джон Мюрала 
розповів мені свою історію й багато подій з історії Церкви, які він 
ретельно збирав. Він також познайомив мене зі своєю дружиною 

Делвін Понд (у центрі) познайомив Майкла  
Ентоні з Церквою в 1981 році.

Аннапурна і Джон Мюрала, які були членами Церкви- піонерами в  
Гайдарабаді, зображені тут під час інсценізованого переходу з ручними 
візками та в день свого запечатування в Гонконзькому храмі.
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Гайдарабад, місто, де живуть більше 8 мільйонів людей, в якому було 
організовано перший кіл в Індії.
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Аннапурною, яка розповіла одну з найбільш 
вражаючих історій про піонерів останніх 
днів, яку я тільки чула.

У 1991 році Аннапурні було 12 років, 
коли її брата Мурзі навчали євангелії двоє 
місіонерів у Гайдарабаді. Батьки Аннапур-
ни не дозволяли їй ні слухати місіонерів, 
ні ходити до церкви. Однак Мурзі дав 
їй читати Книгу Мормона і багато іншої 
церковної літератури. Сім років Аннапур-
на вивчала євангелію самостійно і здобула 
сильне свідчення про її істинність. Вона 
мріяла про те, щоб охриститися, служити 
на місії й укласти храмовий шлюб, але 
батьки не давали дозволу.

Аннапурні довелося прийняти важке 
рішення у своєму житті, коли її познайомили 
з Джоном Мюралою. Джон залишався вір-
ним своєму свідченню з дня свого хрищення 
в 1978 році й шукав дівчину серед членів 
Церкви, щоб одружитися з нею. Після дуже 
короткої зустрічі, під час якої Аннапурна 

поділилася своїм свідченням про євангелію, 
Джон був переконаний, що зустрів свою 
майбутню дружину. Аннапурна знала, що 
якщо вийде заміж за Джона, то зможе охри-
ститися й одного дня запечатається у храмі. 
Однак у той же час батьки Аннапурни пла-
нували для неї інший шлюб.

Аннапурна прийняла нелегке рішення 
піти з дому й одружитися з Джоном. Вона 
відчувала, що то був єдиний спосіб приєдна-
тися до Церкви. Вона розповіла, що “її серце 
розривалося”, коли вона йшла від батьків. 
Але навіть сьогодні вона стверджує: “Аби 
спасти всіх— своїх нащадків, своїх батьків і 
їхніх предків,— щоб виконати храмову робо-
ту, я мала піти на цей крок” 8.

Джон і Аннапурна вдячні, що її батьки 
тепер прийняли їхній шлюб. Багато членів 
Церкви в Індії пішли на жертви, так само, як 
і перші піонери, щоб стати членами Церкви. 
Однак ці святі йдуть вперед з вірою, оскіль-
ки вони бачать себе піонерами і сполучною 

Центр колу Гайдарабадського Індійського  
колу, організованого у 2012 році президентом 
Далліном Х. Оуксом.

Члени Церкви  
в Індії вважають 
себе піонерами 
у своїх сім’ях, 
якщо вони про-
довжують жити 
за євангелією.

Члени Церкви Гайдарабадського колу святкують День піонерів з  
танцями і подорожами з ручними візками.
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в наш небесний дім. Справжні піонери ідуть за Христом і спрямову-
ють нас до Нього. А Він керує цією надзвичайною роботою і дивом 
в останні дні. ◼

ланкою для своїх сімей по обидва боки заві-
си. Я зберігаю багато історій віри, жертов-
ності й відваги, які почула від членів Церкви, 
що торують шляхи на нових для євангелії 
теренах. Я й досі думаю про піонерів, які 
йшли з ручними візками й перетинали вкри-
ті кригою ріки, але я тепер бачу й сучасних 
піонерів в Індії та по всьому світу.

Зрештою, всі піонерські шляхи торували-
ся людьми, які йшли слідами Спасителя Ісуса 
Христа. У Новому Завіті Христа називають 
“піонером [нашого] спасіння” (див. Hebrews 
2:10, New Revised Standard Version). Ісус Хри-
стос підготував шлях, щоб ми повернулися 
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Художнє зображення Бенгалурського Індійського храму. На цій ділянці також буде розташовано дім зборів, розподільчий 
центр, церковні офіси та готель для відвідувачів храму.
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Тревіс Івелл

К ілька років тому я спостерігав за розмовою в 
соціальних медіа між двома моїми колишніми 
напарниками, з якими служив на місії. Я любив  

і поважав цих чоловіків.
Вони обговорювали питання, які у них виникли сто-

совно Церкви і її доктрини. Невдовзі стало зрозуміло, 
що обидва вони залишили Церкву. Це мене шокувало 
й стурбувало. Я ніколи не чув про деякі питання, які 
вони обговорювали. У мене виникло відчуття, що слід 
дізнатися, чи всі ці питання варті уваги. Тож я почав 
заглиблюватися в пояснення тих людей, які мали сум-
ніви щодо Церкви.

Дещо з прочитаного мною упродовж наступних 
двох років змусило мене засумніватися в усьому, що 
стосується Церкви. Люди, які проходять через таке, 
відчувають сум. Вони сумують через втрату віри. Я був 
сердитий. Мені здавалося, що Церква мене обманула. 
Я не був упевненим у тому, що є справжнім і кому я 
можу довіряти.

Мені було важко ходити до церкви. Я попросив, 
щоб мене звільнили від покликання. Мої стосунки з 
моєю дружиною Шері та членами нашої сім’ї стали 
напруженими. Я продовжував ходити до церкви, але 
насправді то було просто напоказ і для того, щоб не 
розпалася сім’я. Життя перетворилося на безлад. Я 
не міг відчувати Духа і сумнівався, чи я взагалі колись 
відчував Святого Духа.

Коли найстарший з моїх дітей, Кейсон, від’їжджав 
на місію, моя поведінка затьмарила те, що мало бути 
радісною подією. Через два роки більшість моїх рід-
них знали, що зі мною відбувається. Коли всі вони 
супроводжували Кейсона під час його першого відві-
дування храму, мене там не було.

Через усі ці події я почувався таким самотнім.

Підтримка звідусіль
Одного дня мої брати зібралися разом, щоб пого-

ворити зі мною про те, що відбувається. Я насправді ІЛ
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Чому я пішов з Церкви. І чому 
повернувся.

Коли я відчув,  
що не знаю всю 
правду про Церкву

не пам’ятаю, що вони казали, однак знав, що вони це 
роблять з любові. Під час розмови я почав усвідомлюва-
ти, що я втрачаю. Це стало поштовхом до змін. То я мав 
висвячувати Кейсона у чин старійшини. То я мав супро-
воджувати його у храмі. То я мав надати йому батьківське 
благословення перед від’їздом. То мені слід було бути 
на тих найважливіших подіях у його житті, а не комусь 
іншому. Я згадую, як запитав себе: “Що я роблю?”

Невдовзі після цього один хороший друг відчув 
натхнення познайомити мене з одним із членів прези-
дентства його колу. Той добрий чоловік уважно вислу-
хав мою історію і здавалося, що він знає наперед, що я 
йому скажу. Ми розмовляли годинами. Моя історія, мої 
запитання, логіка, якою я керувався, були дуже подіб-
ними до всього, що розповідали йому інші люди. Я 
почав розуміти, що є ґрунтовні відповіді щодо більшо-
сті моїх занепокоєнь, і багато з тих запитань, які я мав, 
хоч і були щирими, однак ішли від людей, які мали 
намір похитнути віру.

Чи позбувся я негайно всіх своїх питань і сум-
нівів? Звичайно ж, ні. Однак моє серце достатньо 
пом’якшилося, аби я усвідомив велику істину: стави-
ти запитання—добре, однак деякі запитання є більш 
важливими за інші 1. Чи втрата сім’ї і моя репутація в 
очах Бога були варті кількох питань, на які не було 
відповіді? Коли я зосередився на тих питаннях, що 
були найважливішими, й знову поставив Бога на 
перше місце у своєму серці, то почав знаходити 
відповіді, які запевнювали мене, що я повертаюся 
на правильний шлях.

Президент колу і єпископ також підтримували зі 
мною зв’язок. Вони дуже допомагали мені й Шері у 
похмурі часи. Вони ніколи не здавалися. Як вони, так 
і моя сім’я по обидва боки завіси, стали моїми рятівни-
ками. Я знаю, що Небесний Батько знає й любить нас. 
Він поміщає людей на нашому шляху, коли вони нам 
потрібні. Нам лише необхідно мати бажання прийняти 
їхню допомогу.ІЛ
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ЗАПИТАННЯ, НА ЯКІ НЕ ЗНАЙДЕНО ВІДПОВІДІ, ЧИ НЕПОХИТНІ ДОКТРИНАЛЬНІ 
ІСТИНИ
“Я можу не зважати на певні людські недоліки, навіть коли це стосується пророків Бога; недоліки 
притаманні смертним істотам. Я можу не зважати на деякі сумнівні наукові відкриття, які заперечу-
ють Книгу Мормона; час виправить це. І я можу не зважати на деякі, як здається, історичні пара-
докси; вони є незначними на загальному тлі істини. Але я не можу жити без доктринальних істин 
і обрядів, відновлених Джозефом Смітом; я не можу жити без священства Бога, яке благословляє 

мою сім’ю; і я не можу жити без знання про те, що моя дружина й діти запечатані до мене на вічність. Ось вибір, 
перед яким ми постаємо— кілька запитань без відповідей з одного боку проти безлічі непохитних доктринальних 
істин і сили Бога з іншого боку”.
Старійшина Тед Р. Каллістер служив у президентстві сімдесятників, коли виголосив цей виступ: “Яким є проект Христової Церкви?”.  
(Духовний вечір ЦСО для дорослої молоді, 12 січ. 2014), broadcasts .ChurchofJesusChrist .org.

Що робити, якщо це ви
Я знаю, що є й інші люди які, 

можливо, переживають щось  
подібне. Це також можете бути  
ви або хтось, кого ви знаєте.

Я знаю, що Спаситель встано-
вив Свою Церкву з повноважен-
ням проводити обряди і укладати 
завіти, необхідні для того, щоб ми 
повернулися до Нього. Сатана пра-
цює понаднормово, щоб дискреди-
тувати Господню Церкву, вдаючись 
до будь- яких засобів. Дуже легко 
ставити питання і схиляти до сум-
нівів. Будь- хто може потрапити в 
його пастку. Покладатися на інфор-
мацію та відповіді інших людей 
набагато легше, ніж працювати 
над пошуком істини самостійно 
“через навчання і також через 
віру” (Учення і Завіти 88:118; курсив 
додано). Але зрештою саме цього і 
вимагає Бог.

Якщо у вас виникають запитання 
чи сумніви стосовно Церкви або 
вашої віри, ви не знайдете істину, 
читаючи блоги чи слухаючи под-
касти тих людей, які не погоджу-
ються з Церквою або її залишили. 
Але вас, можливо, не задовольнять 

поверхневі відповіді, й вам може не 
сподобатися пропозиція “відкласти 
свої запитання”.

Я дізнався, що ми не можемо 
завжди жити за рахунок позиченого 
світла; натомість ми повинні звер-
татися до Бога, Який є джерелом 
усього світла й істини (див. Учення 
і Завіти 93:26). Ми повинні вивчати 
розумом, але також запитувати в 
Бога, чи наші думки є правильни-
ми (див. Учення і Завіти 9:8). Ми 
повинні зрозуміти для себе, як це 
зробив Джозеф Сміт (див. Джозеф 
Сміт— Історія 1:20) і бути терпля-
чими у своїх пошуках (див. Алма 
32:41). Втім навчання вірою озна-
чає, що ми маємо довести істину, 
живучи за нею (див. Іван 7:17; 
1 Солунянам 5:21).

Коли я вивчав матеріали, які 
були ворожі для Церкви, то відчу-
вав, що в буквальному розумінні 
перебував у імлі темряви (див. 
1 Нефій 8:23–24; 12:17). Коли я 
міцно ухопився за Боже слово і 
зробив перший крок до Нього, то 
це і було все, що Йому необхідно, 
аби Він послав Духа, Який торк-
нувся мого серця.

Коли я в першу чергу  
зосередився на тих питаннях, 

що були найважливішими,  
й знову віддав своє серце  

в руки Бога, то почав  
знаходити відповіді, які  

стали підтвердженням того,  
що я повертаюся на 
правильний шлях.



 Л и п е н ь  2 0 2 0  29

Чи достатньо надії?
Через кілька тижнів після того як  

Кейсон поїхав на місію, до мене при-
йшов президент колу. Я розповів йому 
про те, що відбулося упродовж тих тиж-
нів після розмови з братами. Я сказав, що 
хочу отримати нову храмову рекоменда-
цію. Він запитав, чи зможу я відповісти 
належним чином на запитання для отри-
мання рекомендації. Я зізнався: “Прези-
денте, я не думаю, що вже можу сказати, 
що я знаю, що Церква істинна, але без-
сумнівно я сподіваюся всім своїм серцем, 
що це так. І я буду жити відповідно до 
цієї надії. Чи цього достатньо?”

Якусь мить він помовчав, а потім 
сказав: “Tревісе, цього завжди буде 
достатньо”.

Є те, що я й досі намагаюся зрозуміти, 
але є й те, що стало для мене повністю 
зрозумілим. Я знаю, що Небесний Батько 
любить мене. Я знаю, що певний час ми 
можемо блукати і долати перешкоди. Але 
я знаю, що завдяки Христу, Його Спокуті 
і надії, яку вона несе, можна повернутися 
на шлях, що веде назад до Нього. ◼
Автор живе в штаті Юта, США.

ПОСИЛАННЯ
 1. Див. Lawrence E. Corbridge, “Stand Forever”, 

(Brigham Young University devotional, Jan. 22, 
2019), speeches.byu.edu.

ІДЕЇ ЩОДО ТОГО, ЯК ДОПОМАГАТИ ЛЮДИНІ, ЯКУ ВИ ЛЮБИТЕ
Подібно до мене, багато людей, які мають запитання чи сумніви, 
вважають, що вони не належать до Церкви. Але ми не можемо доз-
волити, щоб двері було зачинено для них або інших людей. Спаситель 
наказав Своєму народові “продовжувати проповідувати” їм, бо ми 
ніколи не знаємо, коли вони повернуться до Нього і будуть зцілені 
(див. 3 Нефій 18:22–32).

Ось 5 способів того, як ми можемо й надалі служити тим, хто 
бореться з сумнівами, аби вони почували себе бажаними незалежно 
від того, чи вони коли- небудь повернуться.

1. Продовжуйте любити. Увесь той час, поки я мучився у пошуках 
відповідей, я почувався самотнім. Звичайно ж, Небесний Батько 
не відвертався від мене, так само, як і моя сім’я й провідники 
Церкви. Те, що я відчував Його любов завдяки їм, допомогло 
мені знати, що я можу повернутися.

2. Продовжуйте виявляти турботу. Любов до інших людей не 
повинна визначатися їхніми віруваннями, активністю в Церкві  
чи навіть їхнім ставленням до нас. Ісус просить нас турбуватися 
про багатьох, а не лише про тих, хто вже належить до нашого 
кола (див. Maтвій 5:46–47).

3. Продовжуйте надіятися. Ми постимося, молимося, пильнує-
мо й терпляче чекаємо, і ми ніколи не перестаємо надіятися. 
“Бог забезпечив засоби спасіння кожної Своєї дитини” (Генрі Б. 
Айрінг, “Моїм онукам”, Ліягона, лист. 2013, с. 71).

4. Поважайте їхню свободу вибору. Майте надію, але поважайте 
їхні рішення. Нам не потрібно переконувати їх або сперечатися 
через доктрину. Як і блудному синові, багатьом з нас потрібна 
певна подія у житті, яка спочатку пом’якшить наше серце.

5. Ставтеся до них з повагою, а не так, ніби вони погані. Уникайте 
засудливих, критичних або принизливих висловлювань. Думаючі 
люди можуть мати вірування, що відрізняються від наших, і нам 
слід ставитися до них з такою ж повагою, якої ми очікуємо від них.

Я не думаю, що вже можу 
сказати, що знаю, що Церква 

істинна, але я сподіваюся на це 
і буду жити згідно з цією надією.
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Кріста Роджерс Мортенсен

М и з чоловіком виховували своїх 
дітей у євангелії. Кожного ранку у 
нас було сімейне вивчення Писань, 

сімейна молитва, а кожного тижня ми прово-
дили домашній сімейний вечір. Ми ходили 
до церкви, разом обідали і їздили у відпустку 
всією сім’єю. Наші діти регулярно ходили 
до храму, щоб виконувати хрищення за 
померлих, вони закінчили семінарію і двоє 
з них служили на місії.

А потім, ставши дорослими, вони почали 
досліджувати шляхи та ідеї, які відрізнялися 
від того, чого ми їх навчали. Один за одним 
наші діти переставали ходити до Церкви, і 
зараз лише одна дитина з усіх п’ятьох все 
ще активна. Ми багато плакали через своїх 
дітей і думали, що, мабуть, ми нікудишні 
батьки, а може нам потрібно було щось 
робити по- іншому.

Ми довго молилися Господу, щоб Він змі-
нив їхні серця, і нарешті Господь відповів на 

Ви любите, Він спасає
Ми молилися про те, щоб серця наших дітей змінилися. 
Потім прийшло усвідомлення— незручне, однак воно  
принесло полегшення.

наші молитви. Але не так, як ми сподівалися.
Замість того, щоб просто змінити серця 

наших дітей, Він показав нам, що ми повин-
ні почати з того, аби змінити власні серця. 
Хоча батьки відіграють важливу роль у 
вихованні дітей, Він нагадав нам, що Ісус 
Христос є їхнім Спасителем і Суддею.

Будучи налаштована спасти своїх дітей, я 
присвятила багато годин молитвам, читан-
ню Писань і відвідуванню храму, вважаючи, 
що якщо буду робити все правильно, то 
стану гідною Божого втручання—нібито мої 
вчинки змусять Бога знехтувати свободою 
волі моїх дітей і змусити їх повірити в те, у 
що вірю сама.

Ми з чоловіком так сильно хотіли спасти 
їх, однак наша версія спасіння була більше 
схожа на читання моралі, бурчання або вияв 
незадоволення їхнім вибором, що згодом 
призвело до суперечок. Ми розуміли, що 
відчайдушно намагаючись повернути дітей, 
ми насправді їх відштовхували. Чим більше 
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засудження і невдоволення від нас вони відчу-
вали, тим більше нас уникали.

Мої молитви перетворилися на благання 
про те, щоб змінилося моє власне серце. Я 
усвідомила, що причини, які керували моїм 
бажанням змінити дітей, були неправильни-
ми. Я молилася, щоб мати більше любові. Я 
також молилася, щоб подолати свої почут-
тя сорому й збентеження через те, що моя 
сім’я не виглядала так, як ті досконалі сім’ї 
моїх друзів, які я бачила на фото в соціаль-
них медіа із зображенням їхніх дітей під час 
укладання храмового шлюбу, або онуків під 
час хрищення.

Коли я звернулася до Спасителя за зцілен-
ням, моє серце почало пом’якшуватися по 
відношенню до моїх дітей. Я зрозуміла, що 
аби любити їх так, як Він їх любить, необхід-
но щось змінити. Для Нього любов не була 
методом— вона була причиною, якою Він 
керувався в усьому, що робив. Він сказав, 
що Він “не робить нічого, крім того, що на 
благо світові; бо Він … любить світ” (2 Нефій 
26:24).

Довіряючи Спасителевій здатності викону-
вати Його роботу (див. 2 Нефій 27:20), я змог-
ла зосередитися на тому, щоб любити своїх 
дітей і віддати спасіння в руки Господа. Це не 
означало, що я відмовилася від своїх зусиль 
їм допомогти, але коли любов до них стала 
рушійною силою в моїх з ними стосунках, це 
змінило характер стосунків.

Я почала дивитися на них в іншому світлі. 
Я почала зосереджуватися на їхніх сильних 
сторонах та їхніх талантах і почала бачити, які 
вони люблячі, щедрі, розумні й хороші люди.

Ми з чоловіком більше слухали й менше 
говорили. Ми ставили запитання про їхнє 
життя і їхні вподобання. Замість того, щоб 
судити, ми виявляли зацікавленість. Замість 
того, щоб критикувати і виявляти невдово-
лення, ми почали ставитися до них з любо-
в’ю, і наші діти відчували, що вона була 
щирою.

Наш дім став місцем, де вони відчували, що їх люблять 
і приймають такими, якими вони є. Вони перестали щось 
від нас приховувати й почали чесно та відкрито розпо-
відати про те, що відбувається в їхньому житті. Ми стали 
ближчими.

Наша сім’я й досі працює над собою, але діти люблять при-
ходити в наш дім і проводити з нами час. Вони почуваються 
безпечно в нашій присутності й завдяки нашій любові, я спо-
діваюся, вони можуть відчувати любов Бога до них. Я не знаю, 
чи за цього життя вони повернуться до того, чого ми навчали 
їх у дитинстві, однак я знаю, що вони в руках Спасителя. ◼
Автор живе в штаті Юта, США.

Що мені 
допомогло?

молитва
благання про те, щоб 
змінилося моє серце

перспектива
здатність поглянути на 

своїх дітей у іншому світлі

любов
не лише говорити— 
слухати

довіра
мої зусилля були поєдна-

ні з Божими зусиллями
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У сі ми маємо підйоми і спади у 
житті, але 2013 рік був осо-

бливо важким для нашої сім’ї. Нам 
довелося витратити багато грошей 
на ремонт будинку й автомобіля. 
Мій чоловік Раян втратив роботу, 
а наймолодший син народився 
з ускладненнями й мав провести 
кілька тижнів у відділенні інтен-
сивної терапії новонароджених. 
Я також боролася з післяполого-
вою депресією. Ці обставини у 
поєднанні з вихованням чотирьох 
малих дітей виснажили нас фінан-
сово й емоційно.

Раян знайшов нову роботу, але 
допізна працював і часом його від-
рядження тривали по кілька тижнів. 
У нашого п’ятирічного сина Уеслі 

з’явилася тривожність через те, що 
татка так часто немає вдома. Він 
постійно прокидався посеред ночі 
від кошмарів.

Мої родичі мене підтримували, 
коли могли, але я постійно почу-
валася виснаженою і самотньою. 
Я знала, що Небесний Батько 
любить мою сім’ю і піклується 
про неї, але мені здавалося, що 
ми тонемо.

Одного дня, коли Раян був у від-
рядженні, я привезла дітей додому 
зі школи і відчайдушно молилася 
про допомогу. Пізніше того вечо-
ра моя сусідка Кендра постукала в 
двері. Вона знала про нашу ситу-
ацію і запитала, як я почуваюся. Я 
не збиралася скаржитися їй, і вона 

була останньою людиною, яку б я 
попросила про допомогу. Її чоло-
вік Брент боровся з раком останні 
чотири роки.

Я сказала Кендрі, що все у мене 
гаразд, але вона щиро запита-
ла ще раз. У сльозах я розповіла 
все про свої труднощі. Коли я 
казала про тривожність Уеслі 
та про кошмари, вона запитала, 
чи хочу я, щоб Брент дав Уеслі 
благословення.

Через якийсь час Кендра, Брент 
та їхній найстарший син Тайсон 
зайшли до нас у недільному одязі. 
Брент був дуже слабкий. Я впевне-
на, що йому потрібно було зібрати 
всі сили, щоб прийти до нас. Він 
дав Уеслі благословення, а Тайсон 
дав благословення мені.

Того дня Кендра, Брент і  
Тайсон стали справжнім прикла-
дом Христового служіння. Вони 
забули про свої труднощі, аби 
щиро виявити нам любов і спів-
чуття. Те, що Небесний Батько 
відповів на мою молитву таким 
лагідним чином, стало для мене 
справжнім благословенням. Брент 
помер через два тижні.

Того дня в нашому домі Брент 
був свідком Бога завдяки праведно-
му застосуванню священства (див. 
Moсія 18:9). Те, що служіння нашій 
сім’ї було однією з його останніх 
справ на землі, стало для мене 
священним. ◼ ІЛ
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Того дня Кендра, Брент і Тайсон стали справжнім прикладом  
Христового служіння.

Вони забули про свої труднощі
Наталі Джоунс, шт. Юта, США
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Багато років тому я вступив до 
лав Військово- Повітряних сил 

США, щоб служити своїй країні. 
Невдовзі я опинився в навчаль-
ному таборі в Техасі, США. Тижні 
минали повільно, і мені доводилося 
проходити через увесь той досвід, 
який, як правило, випадає всім, хто 
потрапляє до навчального табору.

Одного дня я був на великих 
зборах, на які прийшли більше 
200 льотчиків. Усі вони ще навча-
лися, як і я. Збори розпочав один 
з наших інструкторів зі стройової 
підготовки, який зазвичай кричав і 
вживав вульгарні слова. Він вигук-
нув: “Може комусь із присутніх не 
подобається, як я навчаю?”

Звичайно, ніхто не наважував-
ся відповісти, але, на подив, один 
юнак підняв руку.

“Пілоте, встати!— вигукнув 
інструктор.—  Що тобі не 
подобається?”

Усі ми напружено слухали, як 
юнак голосно сказав: “Мені не 
подобається, що ви вживаєте ім’я 
мого Спасителя надаремно. Це 
ранить мою душу. Я б хотів вас 
попросити цього не робити”.

У приміщенні запанувала мер-
тва тиша. Інструктор не відводив 
від нього погляду, а потім запитав, 
до якої релігії він належить. Смі-
ливий пілот з гордістю сказав: “Я 
член Церкви Ісуса Христа Святих 
Останніх Днів!” 

Інструктор подякував пілотові за 
те, що він сміливо висловив свою 
думку, і збори продовжилися. Цей 
випадок справив на мене надзвичай-

ний вплив. Я часто думав, що я хотів 
би мати таку відвагу, як той пілот.

Після тренувального табору та 
медичної підготовки мене призна-
чили на базу Військово- Повітряних 
сил у Колорадо, США. Одного дня я 
отримав листа від свого найстаршо-
го брата, який був на Філіппінах. Він 
приєднався до Військово- Повітряних 
сил на рік раніше. Він сказав мені, 
що став членом Церкви і хотів, щоб 
і я зустрівся з місіонерами. Я відразу ІЛ
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ж пригадав той випадок з відважним 
пілотом у тренувальному таборі. Ми 
з дружиною познайомилися з місіо-
нерами й невдовзі охристилися.

Через кілька місяців я зробив усе 
можливе, щоб місіонери зустріли-
ся з моїм молодшим братом. Він і 
його дружина також охристилися. 
Зараз і я, і мої брати маємо великі 
сім’ї, де вже народилися онуки. Ми 
всі любимо Господа і Його Церкву.

Я не знаю імені того відважного 
пілота. Я ніколи більше його не 
бачив, але я буду вічно вдячний 
йому за сміливість відстоювати те, 
у що він вірив. ◼

Ніхто не наважувався відповісти інструктору, але,  
на подив, один юнак підняв руку.

Відважний пілот
Вейн Л. Белл, Південна Дакота, США
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За три місяці до того, як мені виповнився 21 рік, 
я охристилася разом зі своєю сестрою, мамою і 

восьмирічним племінником. Упродовж років ми міцно 
трималися євангелії, хоча й було багато випробувань.

Коли ми з чолові-
ком уклали шлюб, то 
вирішили залишатися 
активними в Церкві. 
Народжувалися діти, 
ми з чоловіком нама-
галися бути хороши-
ми батьками і навчати 
євангелії вдома.

Одного разу я 
була на конференції 
зі своєю однорічною 
донькою. На тій 
конференції терито-
ріальний сімдесят-
ник розповідав про 
обов’язок батьків 
навчати дітей єван-
гелії. Потім він дав 
обіцяння, яке спра-
вило на мене вели-
чезне враження. Він 
сказав: “Якщо після 
всіх ваших зусиль навчати євангелії хтось із ваших дітей 
піде з Церкви, ця дитина й надалі матиме благословення 
завдяки спогадам про те, що вона відчувала вдома”.

Слова того територіального сімдесятника сповни-
ли мене надією, тому що у мене були племінниці та 
племінники, які залишили Церкву. Минули роки, і моя 
дочка, та сама однорічна дівчинка, яку я тримала на 
руках під час тієї конференції, пішла з Церкви, коли їй 
було 17 років. Вона зустріла людину, яка не трималася 

євангелії, і вони одружилися. Після того вона жодного 
разу не відвідала церкву.

Мені було боляче. Я знову й знову запитувала себе, 
що зробила не так. Ми з її батьком завжди намагалися 

дотримуватися запові-
дей і служити в Церкві. 
Ми любимо своїх дітей 
і хочемо для них всього 
найкращого. Проливши 
багато сліз і поставив-
ши безліч запитань, 
ми зрештою прийшли 
до висновку, що діти 
виростають, виявляють 
свою свободу волі й не 
завжди вірять у те, чого 
їх навчали вдома.

На жаль, шлюб моєї 
дочки розпався, і вона 
досі не хоче повертати-
ся до Церкви. Усе, що я 
можу робити— це пам’я-
тати обіцяння, що вона 
пам’ятатиме те, чого її 
навчали вдома, і буде 
мати благословення.

Я продовжую  
молитися за свою дочку. Я люблю її всім своїм  
серцем, і мені боляче бачити, що вона відійшла від 
Церкви. Але я знаю, що, попри мої недосконалості, 
те, чого я її навчала, є істинним і вірним. Я знаю,  
що Небесний Батько є справедливим і люблячим.  
Він чує наші молитви. Без жодних сумнівів у серці  
я знаю, що якщо я роблю свою частину, Він відпо-
вість на них у відповідний час, який Він вважатиме 
правильним. ◼ ІЛ
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Моя дочка віддалилася від Церкви, але я знаю, що вона матиме благословення 
завдяки тому, чого її навчали про євангелію.

Чекати на обіцяння
Хуана Морена де Руїс, Сонора, Мексика
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Я щойно залишила доньку в домі 
друзів, як мені подзвонив мій 

чоловік Джонатан. Він сказав, що 
нашого 11- річного сина Айдена 
збила машина, коли він і Джонатан 
переходили дорогу.

Водій повернув наліво перед 
Джонатаном і не помітив Айдена  
на велосипеді. Водій врізався в 
переднє колесо Айденового вело-
сипеда. Той злетів у повітря, все 
ще тримаючись за велосипед, і 
ударився головою об машину, 
коли падав униз. Потім він опи-
нився на тротуарі, а велосипед 
упав на нього. На щастя, Айден 
був у шоломі. Водій і кілька інших 
людей зупинилися, щоб допомог-
ти, поки Джонатан викликав “швид-
ку допомогу”.

Мої думки й емоції раптом 
шалено закрутилися. Я помчала до 
перехрестя, де стався нещасний 
випадок, сподіваючись застати 
“швидку”, щоб мати змогу бути з 
Айденом.

Подумки я вже уявляла, як наки-
нуся на водія. “Про що лишень 
думав той водій?—  думала я.—  Чи 
він був п’яний? Чи розмовляв по 
телефону?” Я була розлючена й 
нічого не боялася. У мене не було 
жодного уявлення, наскільки сер-
йозно був поранений Айден.

Коли я прибула на місце, 
“швидка” вже поїхала. Лише пара 

поліцейських машин і один автомо-
біль, що стояли на узбіччі дороги, 
нагадували про аварію. Біля автівки 
стояла жінка, яка виглядала вкрай 
пригніченою.

Я підійшла до неї й запитала:  
“Чи ви бачили, хто збив мого сина?”

Вона тихо відповіла: “Це я”.
Я уявляла собі, як кричу на  

ту неуважну людину, яка збила 
мого сина, але коли я зустрілася 
віч- на- віч з водієм, увесь негатив 
зник. Я плакала і обнімала її. Вона 
вибачалася, а я сказала, що все 
буде гаразд. Я пізніше дізналася, 
що саме ці слова сказав їй Айден 
ще до того, як прибула поліція. 
Зрештою з Айденом все було 
добре. Він мав лише кілька подря-
пин і синців.

Я вдячна, що в той важливий 
момент наш Небесний Батько 
благословив мене силою прощати, 
а не ненавидіти, хоча я про це й не 
просила. Я знаю, що Він знає нас і 
завжди пропонує Свою допомогу. ◼
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Я вже уявляла, як кричу на людину, яка збила мого сина, але тоді  
я зустрілася віч- на- віч з тим водієм.

“Хто збив мого сина?”
Сандра Бітті, пров. Онтаріо, Канада
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Символ 
нашого 
навернення

Під час хрищення ми 
укладаємо завіт узяти 
на себе ім’я Христа. 
Кожного разу, коли 
ми причащаємося, ми 
поновлюємо цей завіт. 
Що за завітом ми обіця-
ємо пам’ятати і робити, 
коли беремо на себе 
Його ім’я? (Див. Moсія 
18:8–9; Учення і Завіти 
20:77).

Чому ім’я є таким  
важливим?

Джерело 
сили

Нещодав-
но Президент Рассел  
М. Нельсон закликав  
називати Церкву її  
правильною назвою— 
Церква Ісуса Христа  
Святих Останніх Днів.  
Він пообіцяв, що на  
святих проллється 
сила, якщо ми будемо 
це робити (див. “Пра-
вильна назва Церкви”, 
Ліягона, лист. 2018, 
с. 89). Що ви можете 
робити, аби вжива-
ти правильну назву 
Церкви і допомагати 
іншим робити так 
само?

ОБГОВОРЕННЯ
Як те, що ви берете на себе 
ім’я Христа у своїх повсяк-
денних думках та вчинках, 
мотивує вас бути Його 
кращими учнями?

Свідок 
Христа

Пророків 
і апостолів називають 
“особливими свідками 
імені Христа в усьому 
світі” (Учення і Завіти  
107:23). Ми також 
можемо бути свідками 
Христа. Як ви можете 
стати поруч з про-
роком і апостолами 
та бути свідком імені 
Христа людям навко-
ло вас?
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П ісля навернення 
вірні ламанійці 
захотіли взяти 

нове ім’я, щоб відрізняти-
ся від інших ламанійців і 
зробити його символом 
свого навернення до 
Ісуса Христа. Вони назва-
ли себе Анті- Нефій- Легії 
(див. Алма 23:16– 17). Ми 
вирізняємо себе у наш 
час, беручи на себе ім’я 
Ісуса Христа.

Алма 23–29
29 ЧЕРВНЯ–5 ЛИПНЯ
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К оригор був анти-
христом, який 
проповідував 

“проти пророцтв, які було 
сказано пророками, про 
пришестя Христа” (Aлма 
30:6). Він проповідував 
інші хибні вчення, “від-
водячи серця багатьох” 
(Aлма 30:18).

Хоча це й відбувалося 
понад 2000 років тому, 
багато людей у наш час 
проповідує щось подібне. 
Що ми можемо робити, 
аби захиститися від лже-
вчень в наші дні?

ОБГОВОРЕННЯ
Хто навчає 
хибних учень в 
наш час? Що вони 
хочуть цим сказати? Що 
дав нам Бог, аби проти-
стояти хибним ученням і 
навчатися істині?

Як ми можемо протистояти  
хибним ученням?Алма 30– 31

6–12 ЛИПНЯ

Ми можемо здобути  
власне свідчення

Коригор навчав людей, що “не 
повинно бути ніякого Христа”, “не 
може бути Спокути”, і він заперечував 
існування Бога (див. Aлма 30:12, 17, 28).

Як ми можемо знати, що Бог та 
Ісус Христос живуть? Які уривки з 
Писань та особистий досвід зміцнили 
ваше свідчення про Них?

Ми можемо покладатися  
на одкровення

Коригор заперечував дух про-
роцтва і одкровення. Він намагався 
змусити людей повірити, що “жодна 
людина не може знати про те, що має 
статися” і “ви не можете знати про те, 
чого не бачите” (Aлма 30:13, 15).

Ми можемо звертатися до проро-
ків і апостолів, щоб отримати слово 
Бога для нашого часу. Як ви можете 
бути захищені від лжевчень завдяки 
тому, що дослухаєтеся до пророків?

Ми можемо пам’ятати,  
що істина є істиною

Коригор сказав людям, що немає 
способу дізнатися, що є істиною 

(див. Алма 30:24), але Прези-
дент Рассел М. Нельсон нав-

чав: “Деякі речі є просто 
істинними. …

… Істина основу-
ється на законах, 
встановлених 

Богом. … Вічні 
закони діють і 

впливають на жит-
тя кожного з нас неза-

лежно від того, віримо в 
них, чи ні (“The Love and Laws of 
God” [Brigham Young University 
devotional, Sept. 17, 2019], speeches 
.byu .edu). Як ми можемо відкрива-
ти для себе Божі істини і як вони 
благословляють наше життя?
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Чому Алма розповів 
історію про Мойсея і 

мідяного змія?

Чи будете ви зцілені?
Якби ваше зцілення залежало від 

такої простої дії, як просто подивити-
ся, чи ви б це зробили? Алма ста-
вить це запитання і запрошує нас 
дивитися на Спасителя, віруючи в 
Нього (див. Алма 33:21–22).

ОБГОВОРЕННЯ
Ізраїльтянам лише потрібно 
було подивитися, щоб зці-
литися. Які з євангельських 
принципів здаються такими 
ж простими, як “подивити-
ся”? Яке ставлення чи пове-
дінка іноді заважають нам 
жити за простими євангель-
ськими принципами?

Як ви можете дивитися на 
Спасителя у своїх щоден-
них справах?
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П ісля того як Алма 
порівняв слово 
Бога з насінням 

(див. Алма 32:28–43), 
люди запитали його, як 
посіяти насіння. Алма ско-
ристався розповіддю про 
Мойсея і мідяного змія з 
книги Числа, розділ 21, 
наводячи приклад того, як 
діяти з вірою (див. Алма 
33:19– 23).

Ті, хто закам’яніли серцем
Хоча немає нічого простішого, ніж погля-

нути, деякі люди закам’яніли серцем і відмо-
вилися це зробити. Вони померли внаслідок 
укусів. Чому вони не дивилися? (Див. Алма 
33:20). Чого це може навчити нас про віру 
й невіру?

Символ Христа
Символ—це щось таке, що образно зобра-

жує предмет чи особу або є їхнім передвіс-
ником. Коли ізраїльтян покусали отруйні змії, 
Мойсей звів мідяного змія, який став символом 
Христа. Усі, хто виявив віру й подивився,— 
були зцілені, і так само всіх тих, хто діє з 
вірою в Ісуса Христа, буде духовно зцілено.

Алма 32– 35
13–19 ЛИПНЯ
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Як покаяння перетворює  
смуток на радість?

Народитися від Бога
Через три дні внутрішніх мук у Алми 

з’явилася думка, яка полегшила  
ті муки (див. Алма 36:19). Він  
свідчив, що “народився від  
Бога” (Алма 36:23). Яка думка  
привела його до того, що  
він народився від Бога?  
(Див. вірш 18).

Радість після смутку
Алма відчував великий 

смуток через свої гріхи, але 
коли він згадав про Ісуса Христа  
і прикликав Його ім’я, на зміну 
смутку прийшла солодка і дивовижна 
радість прощення (див. Aлма 36:20).

ОБГОВОРЕННЯ
Що ви можете 
робити, аби постійно 
довіряти Господу і пам’я-
тати про Його викупитель-
ну жертву?

Як ви можете приводи-
ти більше душ до пока-
яння, аби й вони відчули 
велику й вічну радість?

Довіра до Бога
Згадавши про Спокуту Ісуса Христа, 

Алма навчився довіряти Богові, і він 
знав, що його буде піднесено в остан-
ній день (див. Алма 36:3). Як те, що 
ви пам’ятали про Спокуту Спасителя 
і покладалися на неї, приносило вам 
радість?
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Алма розповідає 
історію свого 
навернення своє-

му синові Геламану. Алма 
сказав йому, що був “вис-
нажений вічним катуван-
ням” через “усі свої гріхи і 
беззаконня” (Aлма 36:12–
13). Що ви відчуваєте, 
коли виникає почуття 
провини за гріх?

20–26 ЛИПНЯ
Алма 36–38
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Боук “Боб” С. Екома

Примітка автора: Я ділюся своєю історією на знак вдячності 
до провідників і членів Церкви, які зустріли мене з розкритими 
обіймами, допомогли повернутися до повної активності та 
служили разом зі мною як вірні послідовники Христа.

27 липня 2013 року після довгої боротьби з хворобою  
Альцгеймера помер мій супутник життя, з яким я прожив  

25 років. Джей Елдрідж був всесвітньо відомим кардіологом. У моло-
дому віці ми обоє служили на місії як місіонери Церкви Ісуса Христа 
Святих Останніх Днів, але потім відійшли від Церкви через потяг до 
осіб своєї статі.

Після смерті Джея, хоч вона й не була несподіванкою, я відчував 
спустошення. Я був убитий горем, розгублений і самотній.

Їдучи додому з бюро ритуальних послуг, я відчув настільки 
сильний вплив Духа, що мені довелося з’їхати на узбіччя дороги. 
Я знав, що Бог промовляє до мене, закликаючи повернутися до 
Нього, але я опирався. “Невже Ти не бачиш, що я страждаю?— 
сказав я вголос.— Мені не під силу повернутися до Церкви пря-
мо зараз”.

Однак чим більше я протестував, тим сильніше Дух впливав на 
мене, запрошуючи повернутися до Церкви.

Я відчуваю 
потяг до 
осіб своєї 
статі.
Чи будуть члени Церкви 
раді моєму поверненню?
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Чи мене приймуть?
Я дуже переживав, думаючи про повер-

нення до Церкви. 25 років я не приходив 
на причасні збори. Чи приймуть вони мене? 
Чи прийму я їх? Що скаже єпископ? Я відчу-
вав занепокоєння, нерішучість, а мій смуток 
лежав на душі важким тягарем.

Однак упродовж усіх тих років моє 
свідчення про євангелію залишалося міц-
ним. Ми з Джеєм любили Церкву і її керів-
ні принципи, а саме: милосердя, милість 
і прощення. Я знав, що Христос є моїм 
Спасителем і що Його Церквою є Церква 
Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Я знав 
це з часу свого навернення і хрищення у 
14- річному віці. Я і зараз не збирався цього 
заперечувати.

Зрештою, зібравши всю свою сміливість, 
я зателефонував до приходу Лінвуд у Нью- 
Джерсі, США, щоб дізнатися, коли почина-
ються причасні збори.

З наближенням неділі супротивник ставив 
на моєму шляху багато перепон, які легко 
могли б завадити мені піти до церкви. Який 
я вдячний, що Святий Дух не відступав.

Я хвилювався, коли увійшов у будів-
лю, однак вступний гімн під час при-
часних зборів став запевненням, що я 
знову вдома. Гімн “Вперед, святі” (Гімни, 
№ 17) запросив Духа так сильно, що по 
моєму обличчю покотилися сльози. Я 
знав, що в ту мить Небесний Батько знав 
про мене і про те, який глибокий сум я 
відчуваю.

Той гімн став неофіційним гімном Церкви, 
але він став також моїм особистим гімном.

“Вперед,—закликав мене гімн.— Вам 
випало іти до важких перемог”.

Мій шлях був важким. Але перемога  
дійсно настала, як і було обіцяно.

Єпископ Даррен Берд та інші присутні 
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були чудовими й привітними. Вони прийня-
ли мене, як свого брата у Христі.

Примиритися з Богом через Христа
Втім слова гімну “Вперед, святі” набрали 

для мене глибшого сенсу, коли я відчув, як 
Небесний Батько спрямовує мене в тому, як 
мені слід діяти.

В західний край завітний Свій народ
Сам Господь приведе.
Там Божий люд спочине від скорбот,
Мир і спокій знайде.

Я попрямував на захід і купив будинок у 
Фаунтін- Хіллз, шт. Аризона, США, де позна-
йомився з єпископом Джеррі Олсоном. 
Коли я попросив його зустрітися зі мною 
і потиснув йому руку, через Духа я відчув, 
що цей чоловік допоможе мені повернути-
ся до повної активності в Церкві.

Розпочавши зустрічатися з єпископом і 
ступивши на шлях примирення з Небесним 
Батьком, я став свідком багатьох чудес. Я 
був щирим з єпископом, і він був вдячний 
за це. Він казав, що це допомогло йому кра-
ще зрозуміти, де я був і де я зараз є у своїх 
стосунках з Богом. Він також з любов’ю 

повідомив мені, що вперше має нагоду допомагати людині з потя-
гом до осіб своєї статі, і він просить мене бути терплячим і проща-
ти, якщо під час наших зустрічей він скаже чи зробить щось таке, 
що образить мене.

Я подякував йому за чесність і сказав: “Що ж, і для мене це впер-
ше. Ми будемо навчатися разом”.

Так почалася чудова подорож і дружба!
Невдовзі я мав план дій щодо того, як знову стати членом  

Церкви. Я з вдячним серцем прийняв пораду, дану з любов’ю 
і молитвою, та розпочав процес.

Спокій у храмі
Пізніше, коли я виконував ту пораду й старанно працював над 

тим, щоб наблизитися до Христа, мені було відновлено священ-
ство й храмові благословення. Я прийняв покликання служити у 
кворумі старійшин. У святому храмі, коли я спілкувався з Небес-
ним Батьком, Він показав мені, як сильно любить усіх Своїх дітей. 
Я відчув спокій і глибоке бажання зробити Йому приємне.

Через кілька місяців покликали нового єпископа, з яким я 
також розвинув міцні дружні стосунки. Єпископ Ларрі Редфорд 
знав мої обставини і цінував моє служіння у кворумі старійшин, 
де, за його словами, я служив з любов’ю і відданістю не лише 
кворуму, але—що більш важливо—Богові. Його добрі слова і 

ПОВНОЦІННІ  
ЧЛЕНИ ЦЕРКВИ
“Якщо людина дотри-
мується завітів, норм і 
вчень євангелії Христа 
—навіть якщо вона 
має потяг до осіб своєї 

статі—не існує причини, яка б заважала 
їй повністю бути залученою до Церкви 
чи бути її повноцінним членом і мати 
покликання, виступати, ходити до храму 
і служити там. І всі інші можливості та 
благословення, які може приносити 
членство в Церкві, будуть їй доступні”.
Старійшина Д. Тодд Крістофферсон, з Кворуму 
Дванадцятьох Апостолів, “LGBT People Who Live 
God’s Laws Can Fully Participate in the Church” (video), 
ChurchofJesusChrist.org/topics/gay.
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підбадьорення допомогли мені відчути, що Господь і святі, які 
були поруч, задоволені моїм служінням.

Зараз я вірно служу діловодом приходу.

Розуміння того, ким я є
Мати потяг до осіб своєї статі й бути активним членом Церкви 

не завжди легко. Але коли я покладаю всю свою віру й довіру на 
Бога, я відчуваю, як Він мене зміцнює. Критики безсумнівно ска-
жуть, що я не залишаюся вірним собі або що я засмучую тих, хто 
належить до ЛГБТ+.

Я розумію їхнє невдоволення і вочевидь не маю всіх відпо-
відей. Я можу лише розповідати про особистий досвід. А мій 
досвід навчив мене цього: я син Небесного Батька, Боже дитя. 
Це одне і єдине з усіх визначень, яке має для мене значення. 
Завдяки цьому я не допускаю, щоб будь- які мирські визначення 
визначали, ким я є. Я боюся, що це обмежить мій потенціал і 
вічний розвиток.

Сатана дуже розумний. Він знає, що навішуючи ярлики, він 
може розділяти нас у громаді та в церкві.

З такої точки зору вибір, який я роблю, не основується на моє-
му потязі до осіб своєї статі, а на тому, як бути істинним послідов-
ником Христа, маючи потяг до осіб своєї статі. Як сказав Нефій:

“О Господи, я довірився Тобі, і довірятимусь Тобі навіки. Я не 
покладу мою надію на рамено плоті. …

Так, я знаю, що Бог щедро дасть тому, хто попросить. Так, мій 
Бог дасть мені, якщо я проситиму те, що годиться; тож піднесу я 
свій голос до Тебе; так, я волатиму до Тебе, мій Боже, скеле моєї 
праведності. Знай, мій голос завжди підноситиметься до Тебе, 
скеле моя і мій вічний Боже” (2 Нефій 4:34–35).

Любов моїх товаришів- святих останніх днів
З того часу як я повернувся, я відчував сповнене любові товари-

шування з боку провідників та інших святих, включаючи активних 
і малоактивних членів Церкви, які належали до ЛГТБ+. Я знайшов 
місце, де міг активно розвиватися. Я бачив у них якості Христа, які 
завжди у мене асоціювалися з вірою: милість, співчуття, розуміння 
і, понад усе,—любов.

Коли мені було важко на шляху до Спасителя, я відчував втішен-
ня і мир, звертаючись до Нього, бо знав, що іду цим шляхом не 
один. Кілька єпископів були поруч зі мною. Члени мого кворуму. 
Сестри у приході. У приході навіть був один юнак, який попросив 

ЄВАНГЕЛЬСЬКИЙ НАМЕТ
“У євангельському наметі дійсно є 
достатньо місця для кожного, хто має 
бажання іти за Господом. Кожного 
разу, коли люди кажуть або відчувають 
щось, що суперечить цьому, я згадую 
Боба Верстеджа і хочу, щоб вони з ним 
познайомилися. Брат Верстедж є живим 
прикладом того, що робить Спокута 
Ісуса Христа, якщо ми її застосовуємо. 
Кожного дня мене, єпископа, надихає, 
навчає і підбадьорює цей смиренний 
чоловік”.
Єпископ Ларрі Редфорд, приход Фаунтін- Хіллз, 
Північний кіл Скоттсдейл в Аризоні

мене висвятити його у чин священника. 
Його сповнене доброти прохання глибоко 
мене зворушило. Він побачив у мені чоло-
віка, який має священство Бога і який може 
застосовувати те священство для служіння 
іншим.

Ці можливості для служіння і поклоніння 
разом з іншими святими надихали мене, 
і—разом з багатьма благословеннями, які 
я отримав від Господа,—допомогли мені 
відчути любов, розуміння і прихильність, 
яких я так потребував.

Спаситель сказав: “Я не кину вас 
сиротами,—Я прибуду до вас!” (Іван 14:18). 
Це правда. Мені потрібне було втішення, 
і Він прийшов до мене. Я відчував Його 
сильніше, ніж міг собі уявити. ◼

ІЛ
Ю

СТ
РА

ЦІ
Я 

НА
М

ЕТ
У 

ВІ
Д 

GE
TT

Y 
IM

AG
ES



44 Л і я г о н а

Мені подобається все планувати. Мені подобається знати, чого  
очікувати від кожного дня, щоб я була до цього готова. Але як я 
можу підготуватися до майбутнього, якщо воно таке далеке  

й непевне?
Життя довге. Ще стільки всього попереду! Ще стільки всього може ста-

тися! Є стільки всього, що я можу зробити! Іноді кількість можливостей 
приголомшує.

Так багато всього хочеться: супутника життя, хорошу роботу, жити за 
кордоном, мати кота, написати роман, вивчити російську мову … Але я 
також знаю, що бажання і цілі змінюються. Пріоритети змінюються.

Один пріоритет, який ніколи не повинен змінюватися—це наша від-
даність Богові та Його плану. Завдяки Його баченню ми зможемо 
вільно просуватися майбутнім, сповненим багатьох запитань, оскільки 
Він допоможе нам знаходити відповіді, крок за кроком. Нам лише потріб-
но робити найкращий вибір, пов’язаний з кожним кроком.

У цьому розділі доросла молодь ділиться особистим досвідом того, як 
планувати своє майбутнє за допомогою Небесного Батька і як іти вперед 
з вірою, якщо навколо так багато невизначеності.

Коли йдеться про майбутнє, виникає так багато запитань, але це просто 
означає, що в ньому є великий потенціал. У нас також є потенціал— 
божественний потенціал стати такими, як Небесний Батько і Його Син Ісус 
Христос.

І завдяки цьому наше майбутнє стає славетним.

У цьому розділі

46 Чому Небесний Батько 
хотів, щоб я отримала 
освіту
Глорія Корнеліо

50 Один аспект мого  
майбутнього, який я 
можу контролювати
Лаура Кампанер

Лише в цифровому 
форматі

Що потрібно для здійснення 
наших праведних бажань?
Марк Део Дела Крус

Заощадження грошей: як, 
чому, коли і де

5 непохитних істин у  
хиткому світі
Мег Йост

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 сайті: liahona .ChurchofJesusChrist .org.

Дорослій молоді

Дивитися в непевне майбутнє з вірою

Мег Йост
Шукайте ці статті та інше:
•  На сайті liahona .ChurchofJesusChrist .org
•  У рубриці Щотижневі новини для 

дорослої молоді (під заголовком 
“Доросла молодь” в Євангельській 
бібліотеці)
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Чому Небесний Батько 
хотів, щоб я  
отримала освіту

Глорія Корнеліо

Змалку я завжди хотіла, щоб Небесний Батько, моя нинішня і майбутня сім’я 
мною пишалися. Я хотіла отримати найкращу освіту, аби вдосконалитися 
самій і покращити своє життя.

У моїй країні Перу якісна освіта дуже дорога, а в деяких галузях просто недо-
сяжна. Моя сім’я також не має достатньо ресурсів, щоб сплачувати за мою освіту. 
Втім батьки навчали мене, що є спосіб здійснювати наші праведні бажання. Для 
цього необхідно наполегливо працювати, бути старанною і просити Небесного 
Батька про допомогу. Я вирішила наполегливо працювати.

У початковій та середній школі я старанно навчалася, щоб покращувати свої 
досягнення з року в рік. Після середньої школи я вступила до престижного універ-
ситету в Перу й отримала хорошу стипендію. Навчаючись там, я співпрацювала 
з кількома організаціями, зокрема проходила стажування в одній міжнародній 
організації і мала нагоду керувати багатьма різними видами проектів.

Під час того стажування я відчула, що було б дуже добре здобути освіту англій-
ською мовою. Тож я вирішила перевестися до Університету Бригама Янга–Айдахо. 
Мені було боязко, але я знала, що Небесний Батько допоможе досягнути цієї 
мети—необхідно лише довіряти Йому й виконувати те, що залежить від мене. Ф
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Якими б не 
були ваші 
праведні 
бажання, 

Небесний 
Батько дасть 
вам спосіб їх 

здійснити.
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Зміна планів
Я вирішила поїхати до УБЯ–Айдахо, однак під час процесу 

подання документів я отримала сильне відчуття, що мені слід 
відслужити на місії до того, як я туди переведуся. Тож я діяла 
згідно з волею Небесного Батька, й мене покликали служити 
в Трухільйо, Перу. Коли я повернулася додому, то планувала 
відновити навчання в університеті у Перу, оскільки відчувала, що 
зможу там швидко здобути ступінь. Втім я дізналася, що більше 
не буду отримувати стипендію, оскільки перервала освіту біль-
ше ніж на рік, щоб служити на місії.

Я була спустошена і розгублена. Я не знала, що робити. Я 
не знала, чому отримала спонукання служити на місії, якщо це 
означало втрату можливості здобути ступінь в університеті.

Однак одного дня я згадала, як мій президент місії розпові-
дав нам про навчальну програму BYU- Pathway Worldwide. Він 
запропонував нам покращити своє знання англійської мови й 
скористатися цією можливістю після повернення додому. Я так 
і зробила!

Мій шлях з BYU- Pathway Worldwide
Я знала, президент місії не випадково розповів мені про 

BYU- Pathway Worldwide. Коли я почала навчатися за програ-
мою Pathway, мені доводилося кожного тижня проводити у 
дорозі майже три години, щоб зустрічатися зі своєю групою. Я 
багато чим жертвувала, однак знала, що отримання освіти було 
важливим і для мене, і для Господа. І ті жертви принесли багато 
благословень.

Програма BYU- Pathway Worldwide відкрила двері до тих 
можливостей, яких я так шукала. Вона відкрила шлях до освіти 
за доступною ціною, у мене був час, щоб працювати і здобувати 
освіту англійською мовою. Крім того, завдяки цьому я знайшла 
чудових друзів, які заохочували мене бути сміливою і продовжу-
вати йти до своєї мети. Я почуваюся духовно сильнішою і стала 
кращою послідовницею Ісуса Христа.

Врешті- решт я стала першою студенткою поза межами США, 
яка здобула ступінь бакалавра завдяки програмі BYU- Pathway 
Worldwide. Освіта відкрила для мене надзвичайні можливості. 
Зараз я працюю фахівцем з питань благополуччя й самоза-
безпечення у Північно- Західній Південно- Американській тери-
торії  Церкви, і я також є місіонером- волонтером програми 

Я стала першою 
студенткою поза 

межами США, яка 
здобула ступінь 

бакалавра завдяки 
програмі BYU- Pathway 

Worldwide.
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BYU- Pathway у Перу. Я бачу так багато світла в кожному студен-
тові, і я заохочую їх іти вперед, так само, як колись мене заохо-
чували мої друзі під час навчання. Я зрозуміла, що упродовж 
усього шляху Небесний Батько був зі мною на кожному кроці.

Небесний Батько хоче, щоб ми досягнули 
успіху

Мій шлях зміцнив моє свідчення про освіту. Я й зараз пла-
ную зростати далі та якомога більше навчатися кожного дня. 
Ми прийшли на землю розвиватися, пройти випробування, 
зростати, довести свою слухняність і покладатися на Спасителя, 
щоб стати гідними повернення до нашого Небесного Батька. 
Для Бога “все … духовне”,—у тому числі освіта (див. Учення 
і Завіти 29:34). Увесь досвід, який ми маємо, і все знання, яке 
ми здобуваємо на землі, допоможуть нам бути більш схожи-
ми на Спасителя й підготують нас, щоб ми приймали кращі 
рішення, краще служили у світі та були кращими знаряддями 
у Його руках.

Освіта відкриває можливості здобувати знання, а потім діяти, 
щоб відстоювати істину й правду та щоб мати таке життя, яке 
Небесний Батько приготував для нас—життя, сповнене радості.

Я знаю, що Небесний Батько благословляє наші зусилля, осо-
бливо коли бажання нашого серця—розвиватися й служити Йому 
та Його дітям. Я знаю, що коли Він дає Своїм дітям повеління, 
Він приготує “шлях для них, аби вони могли виконати те, що Він 
наказав їм”. (1 Нефій 3:7). Він хоче, щоб ми були успішними!

Кожен з нас має скористатися перевагою всіх можливо-
стей для освіти й зростання, які нам відкриває Господь,—чи то 
завдяки програмі BYU- Pathway, чи будь- яких інших можливо-
стей отримати освіту. Він любить нас і завжди буде направляти. 
Він хоче, щоб ми вивчили все, що можемо вивчити на землі. 
І я знаю, що ми можемо бачити великі дива, якщо працюємо 
радісно та старанно й довіряємо Його скеруванню. Я знаю, що 
бачила ті дива. ◼

Глорія Корнеліо живе в Лімі, Перу. Їй подобається 
робити неможливе можливим, служити іншим та покра-
щувати життя, навчати і завжди вивчати усе, що можливо, 
особливо її цікавить культура інших народів.

Щоб більше дізнатися про освітню програму BYU- Pathway 
Worldwide, зайдіть на сайт byupathway .org.

ОСВІТА ДЛЯ КРАЩОГО ЖИТТЯ

Доросла молодь розповідає, як здобуття освіти стало 
ключовим фактором, що допомагає з більшою надією 
дивитися в майбутнє:

“Я народилася й виросла в Гондурасі— країні, де є 
багато можливостей, але важко жити. З дитинства я чула 
історії про те, як багато моїх предків завжди шукали нагоду 
допомогти наступному поколінню мати краще життя.

Завдяки жертві моїх батьків ми з братом отримали 
найкращу освіту. Я зрозуміла, що освіта не обмежується 
ступенем, який отримують у коледжі. Освіта пов’язана з 
небесами.

Якщо ми підготовлені, ми не будемо боятися. Освіта— 
це заповідь від Небесного Батька, і Він дав нам обіцяння, 
що наскільки ми будемо дотримуватися Його заповідей, 
настільки будемо процвітати на землі (див. 2 Нефій 1:20). 
Освіта допомагала мені творити, зростати й готуватися 
стати найміцнішою ланкою серед моїх поколінь, і вона дає 
мені можливість допомагати в цьому іншим”.
— Сара М. Барлоу, Тегусігальпа, Гондурас

“Освіта допомогла мені усвідомити і зрозуміти свою 
справжню роль та місце серед людей, і це приносить мені 
велику радість”.
— Керіата Курене, Кентербері, Нова Зеландія

“Освіта дає відчуття, що, отримавши в майбутньому 
роботу, я зможу бути світлом у цьому світі й проповідувати 
євангелію”.
— Клаудіо Акунья Томас, Aнтофагаста, Чилі
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Один аспект мого 
майбутнього, який я 
можу контролювати
Лаура Кампанер

Мені було важко не зважати на той тихий голос, що звучав у моєму розумі. 
Мені було 28 років, я й досі не була в шлюбі й не до кінця розуміла, яку 
професію хочу мати, хоча й успішно працювала акушеркою. Я мала відчуття, 
що в мене не складається жоден аспект мого життя. Я ставила під сумнів усі 
життєві рішення й не знала, яким шляхом іти. Я почувалася розгубленою.

Одного дня, коли мені було, як ніколи, сумно, мені зателефонував друг, з яким я 
певний час не спілкувалася. Коли він запитав, як у мене йдуть справи, я розповіла про всі 
ті почуття, які мені не давали спокою. Він вислухав і сказав: “Гаразд, а на якому рівні твоя 
духовність?”

“O, тут все чудово,— відповіла я автоматично.—  Я ще ніколи у своєму житті не почувала-
ся такою близькою до Бога”.

Він відповів: “Tоді тобі немає про що хвилюватися”.

Впевненість у Божому  
досконалому плані

Після тієї розмови я усвідомила дві речі. По- перше, я зрозуміла, що 
дуже вдячна за сильне свідчення про відновлену євангелію і за спро-
можність жити за заповідями й відчувати зв’язок з небесами.

Духовна самодостатність є для мене дуже важливою, і я досі 
навчаюся, як прикликати силу небес у своє життя. Молитва й 
вивчення Писань кожного ранку— це дві прості речі, які, на 
мою думку, справляють найбільший вплив на мою здатність 
отримувати особисте одкровення. Я також відчуваю більший 
зв’язок з небесами, коли виявляю доброту, дотримуюсь 
здорового способу життя, аби Дух міг завжди мене супрово-
джувати, виконую заповіді й щиро каюся.
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По- друге, я зрозуміла, що моя відповідь на запитан-
ня друга не була стовідсотково правдивою. Я думала, 
що моя духовність “досконала”, втім мені потрібно 
було мати більше віри, перестати так сильно хвилюва-
тися і довіряти Богові, що Він подбає про те, що я не в 
змозі контролювати.

Хоча у певних аспектах життя я не досягнула бажа-
ного успіху, втім знаю, що важливо— діяти з вірою й 
показувати Богові, що я застосовую свою свободу волі, 
аби приймати хороші рішення. Я зрозуміла, що коли в 
житті не все складається як мені би того хотілося, то це 
для того, щоб я могла навчатися і розвиватися так, як 
не змогла б в інші способи.

Я навіть не уявляла, що на 29- му році життя я мати-
му сумніви щодо кар’єри й наступного етапу свого 
життя. Однак, навіть незважаючи на всі ці непевності, я 
повністю вірю, що Бог має досконалий план для мене. 
Він знає точно, що відбувається і що мені потрібно, і 
Він завжди буде про мене дбати (див. Maтвій 6:28–34). 
Як навчав старійшина Л. Тодд Бадж, сімдесятник: “Як 
це не важко усвідомити, особливо в ті часи нашого 
життя, коли дмуть сильні зустрічні вітри і море бурлить, 
ми можемо знайти втішення у знанні, що Бог у Своїй 
безмежній доброті завжди направляє нас у напрямку 

дому” (“Постійна й неодмінна довіра”, Ліягона, 
лист. 2019, с. 48).

Більше довіряйте,  
менше хвилюйтеся

Іноді здається, що життя таке важке, але коли я 
по- справжньому замислююся, то знаю, що не слід 
хвилюватися. Поступово я почала розуміти, що мені 
потрібно довіряти Богові трохи більше, і менше пере-
йматися тим, що я не можу контролювати. Єдине, що 
я можу контролювати стосовно майбутнього,— це дові-
ряти Богові й працювати над тим, щоб наближатися до 
Нього кожного дня.

Коли я розгублена, то завжди є достатньо світла  
для мене, щоб зробити крок у невідоме й рухатися впе-
ред. Поки я виявлятиму віру й дотримуватимуся запо-
відей, поки я пам’ятатиму, ким насправді є— дочкою 
Небесних Батьків— та знов і знов докладатиму зусиль, 
усе відбудеться в той час і у той спосіб, як належить, а 
тільки це й має значення. ◼

Лаура Кампанер виросла в південній Франції 
в іспанській сім’ї. Вона працює акушеркою і 
завжди шукає нові пригоди. Вона любить людей 
і цікавиться різними культурами.

“В ті часи нашого життя, коли  
дмуть сильні зустрічні вітри, …  
ми можемо знайти втішення у 
знанні, що Бог у Своїй безмежній 
доброті завжди направляє нас у 
напрямку дому”.
— Старійшина Л. Тодд Бадж, сімдесятник
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54 Моя нова стара сім’я
Леонардо Консейкао

56 Вибрати тісну й  
вузьку дорогу, а  
не широкий шлях
Старійшина Такаші Вада

60 Наочний урок на  
домашньому вечорі:  
Як правильно використо-
вувати свій час
Наташа Андерсен

62 Місце для нас

64 Останнє слово:  
Свідчення і навернення
Старійшина Девід А. Беднар

65 Персонажі з Книги  
Мормона: Амулек і Алма

Понад усе я люблю 
куховарити. Я готую тістечка, 
кекси, печиво, блюда з м’яса і рису— насправді все! Я 
також люблю проводити уроки в класі. Мені завжди 
подобається, коли мене запрошують вести урок у Това-
ристві молодих жінок.

Я поїхала на конференцію ЗЗМ, тому що мала 
питання, на яке хотіла отримати відповідь. У мене є 
стипендія, щоб навчатися в коледжі, але я відчуваю, що 
мені слід їхати на місію. Якщо я поїду, то втрачу стипен-
дію. Але якщо я залишуся і стану вчителем, то зможу 
працювати і в той же час платити за навчання. Під час 
конференції одна сестра говорила про своє патріарше 
благословення. Я зараз готуюся до отримання свого 
патріаршого благословення і сподіваюся, що коли 
отримаю його, то знатиму краще, що Небесний Батько 
для мене запланував. Мені подобаються молодіжні про-
грами і конференції ЗЗМ, бо вони зміцнюють молодь. 
Оскільки істина є, нам усім потрібен мир.

Через якийсь час після хрищення я перестала ходити 
до церкви, потім повернулася на якийсь час, а потім 
знову не ходила. Але члени приходу мене відвідували 
й запрошували повернутися. Вони казали, що Церква 
і члени приходу сумують за мною і я їм потрібна. Я 
вирішила повернутися, і з того часу я активна. Я зрозу-
міла, наскільки мені потрібна Церква. Я можу молитися 
Небесному Батькові й мати хороші відчуття, і я можу 
відчувати Духа. Тож я тут!

Адріана Т. (зліва), 17 років, Домініканська 
Республіка
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Леонардо Консейкао

Місіонери тримали фото в 
руках. “Що ти там бачиш?” 
— запитали вони.

“Щасливу сім’ю”,— відповів я.
“Чи всі сім’ї щасливі?”
Я заперечно похитав головою. “Ви не 

бачили моєї сім’ї”,— сказав я.
Мені було 16 років, і я все життя 

жив у Бразилії. Місіонери навчали мене 
кілька тижнів, але більше ніхто з моєї 
сім’ї не захотів їх слухати. Упродовж того 
часу місіонери часто бачили сварки й 
суперечки в моїй сім’ї. Не було нічого 
спільного між моєю сім’єю і усміхненою 
сім’єю на фото.

Один зі старійшин сказав: 
“Знаєш, можливо твоя ниніш-
ня сім’я не схожа на цю. Але 
у твоїй майбутній сім’ї ти 
зможеш розвивати стосунки 
по- іншому”.

Коли візит закінчився, 
вони знову попросили мене 
молитися стосовно того, що 
ми вивчали. Як і завжди, я 
не обіцяв, що робитиму це з 
точністю. Мені подобалося, 
що я відчуваю під час візитів 
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місіонерів, і євангелія мала для мене 
сенс. Але я боявся відповіді, яку можу 
отримати. Якщо євангелія істинна, мені 
доведеться зробити багато змін.

Новий вибір
Після того як місіонери пішли, я 

постійно думав про щасливі сім’ї. Наша 
навіть близько не була такою. У моєму 
житті не було батька. Мої стосунки з 
мамою не можна було назвати чудови-
ми. Лише бабуся піклувалася про нас, 
але ніхто з нас не поводився так, як 
люди у сім’ї, про яку навчали місіонери. 

Ніхто з нас не виявляв любові одне одно-
му, і ми не проводили багато часу разом.

Усе своє життя я обіцяв собі, що 
колись стану хорошим батьком. Я буду 
таким батьком, якого ніколи не мав. 
Втім, коли місіонери мене навчали, я 
почав розуміти, що роблю те, що робили 
мої батьки в моєму віці. Я пізно приходив 
додому, робив те, що заманеться, і пово-
дився, як бунтівник. Не бажаючи цього, я 
йшов тим самим шляхом.

Настав час запитати в Бога.
Коли я нарешті помолився, то 

отримав відповідь, якої довго чекав. 

Моя нова стара сім’я
Якщо дасте можливість, немає нічого, чого б євангелія не могла змінити.
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Церква— істинна! Тепер настав час зро-
бити вибір.

Новий я
Моя бабуся мала дати дозвіл, перш 

ніж я міг охриститися. Вона була проти, 
однак я наполягав.

“Бабусю, якому Леонардо ти віддаєш 
перевагу?—  запитав я.—  Тому, який десь 
вештався та пиячив і курив, і приходив 
додому пізно? Або ж я подобаюсь тобі 
таким, яким є зараз? Ці зміни сталися 
завдяки євангелії”.

Зрештою бабуся погодилася, і я охри-
стився та був конфірмований. З того часу 
щось цікаве почало відбуватися в моїй 
сім’ї—таке, що я до кінця зрозумів лише 
через кілька років.

Нова сім’я
Саме перед моїм від’їздом на місію 

в південну Бразилію бабуся пішла зі 

мною на конференцію колу. Після цього 
ми провели невеличкі збори свідчень із 
сім’єю й друзями. На моє здивування 
бабуся захотіла щось сказати.

“З того часу як Леонардо приєднався 
до вашої Церкви, моя сім’я почала пере-
творюватися на справжню сім’ю”, 
— сказала вона. Потім вона назвала те, 
завдяки чому вся сім’я згуртувалася: 
Тепер ми проводимо час разом. Ми 
почали казати одне одному: “Я тебе 
люблю”, чого ніколи не робили раніше. 
Припинилися сварки і суперечки. Ми ста-
ли справжніми друзями. У нас є більше 
їжі, і в інших сферах ми благословенні 
достатком.

Я помічав ці зміни також, але не усві-
домлював, що вони почалися після мого 
хрищення.

“Хоча я не член вашої Церкви,— 
сказала бабуся,— однак я друг 
вашої Церкви. І я знаю, що наша сім’я 

Моя нова стара сім’я

має благословення завдяки вибору 
Леонардо”.

Нове розуміння
Я не міг у це повірити! Однак коли 

бабуся розповідала про те, як згуртувала-
ся наша сім’я, я раптом згадав фото, яке 
місіонери показували мені кілька років 
тому. Тоді я думав, що єдиний спосіб 
мати щасливу сім’ю— це створити в май-
бутньому власну сім’ю.

Та я помилявся. Моя нинішня 
сім’я—щаслива! Ми навчилися любити 
одне одного.

Можливо, ніхто в моїй сім’ї не при-
єднається до Церкви в цьому житті. Але 
навіть якщо й так, я знаю, що Бог уже 
дуже багато в чому благословив нас. 
Євангелія Ісуса Христа показує нам, як 
покращувати наші сім’ї, якою б не здава-
лася наша сімейна ситуація. ◼
Автор зараз живе в штаті Юта, США.

Євангелія показує нам, 
як покращувати наші сім’ї, 
якою б не здавалася наша 

сімейна ситуація.



Вибрати  
тісну й вузьку дорогу, 

а не широкий шлях

Переді мною було два шляхи, і я знав, що був лише 
один спосіб, аби дізнатися, яким іти.
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Старійшина  
Такаші Вада

СімдесятникЯ виріс у Нагано, Японія, де жив разом з батьками. 
Релігія була невід’ємною частиною усього, що роби-
ла сім’я. Кожного ранку і вечора мій батько ставав 

на коліна перед буддистським олтарем. Я не думав про 
буддизм як про релігію. Він був нашим стилем життя. Мені 
було б легко залишитися буддистом до кінця життя, але Бог 
багато разів доводив мені, що легкий або популярний шлях 
не завжди є найкращим.

Підручник чи Свята Книга?
У підлітковому віці я намагався зрозуміти, хто я. Я думав 

про те, чому прийшов на цю землю і ким я маю стати. Коли 
мені було років 13, директор школи роздав кожному учню 
Новий Завіт з паралельно розташованим текстом англій-
ською і японською. “Це не для проповідування релігії,— 
сказав він.—  Це дуже хороший переклад, тож користуйтеся 
цим для вивчення англійської мови”. Однак коли я відкрив 
книгу, там були посилання на вірші, до яких можна зверну-
тися, якщо почуваєшся самотнім, потребуєш відповідей на 
запитання або коли важко. Усі ті ситуації стосувалися мене!

Я читав про Ісуса Христа. “Прийдіть до Мене, усі стру-
джені та обтяжені,— і Я вас заспокою!” (Матвій 11:28). 
“Візьм[и] свого хреста, та й ід[и] вслід за Мною” (Maтвій 
16:24). Ці слова відлунювали в мені, хоча я до кінця їх не 
розумів. Я не знав, хто такий Ісус Христос і що означає мати 
Його за Спасителя. Я не знав, чи я був єдиним, кого так 
зворушила книга, що мала бути підручником.

Втікати чи залишитися й слухати?
Через кілька років я вперше зустрівся з місіонерами. 

Мої батьки застерігали про молодих християн, які ходять і 
проповідують. Коли я йшов додому, мене зупинив високий 
американський місіонер з доброю усмішкою. Я не знав, 
що робити. Я боявся, що він говоритиме про свою церкву. 
Якщо так буде, я можу побігти у протилежний бік! Він запи-
тав лише про те, як знайти пошту. Я сказав йому, а потім 
пішов додому.

Йдучи, я щось відчув. Якщо я знову побачу місіонерів,— 
подумав я,— я з ними заговорю.

Невдовзі після цього я натрапив на іншу пару місіонерів. 
Я був вражений тим, що Бог чує і відповідає на молитви 
такого хлопця, як я, поки не прочитав про Джозефа Сміта. 
Я читав у Новому Завіті, що слід молитися завжди, але щоб 
Бог явився людині? Я відчував, що це порушує всі основи, і 
водночас є істинним. Замість того, щоб втікати, я призначив 
зустріч, щоб вони мене навчали.
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Бути як усі чи виділятися?
До того як я дізнався, що є дитям 

Бога, я хотів бути, як усі. Я боявся 
виділятися. Але після того як я дізнав-
ся, що я Боже дитя, то зрозумів, що 
можу виділятися, можу бути несхо-
жим на всіх.

Молитва і розуміння того, що я 
є сином Бога, дали мені сміливість 
пояснити батькам свої відчуття, але 
вони їх не дуже зрозуміли. Вони 
думали, що я бунтівний і надто 
незрілий, щоб приймати рішення 
христитися. Вони були збентежені 

тим, що їхній син сповідує чужу релі-
гію, а не їхні традиції. Я знав, ким я є 
і чого хочу, але я також хотів поважа-
ти своїх батьків і сподівався, що вони 
будуть поважати мою релігію.

Виправдовуватися чи шукати істину?
Я зустрічався з місіонерами місяць, і вони запропонували 

мені охриститися. Я не хотів їм відмовляти, але й не насмі-
лювався залишити традиції своїх батьків і всіх навколо мене. 
Переді мною було два шляхи, і я знав, що був лише один спо-
сіб, аби дізнатися, яким іти— я мав помолитися, як і Джозеф 
Сміт. Я запитав Небесного Батька в ім’я Ісуса Христа, чи те, 
чого навчали місіонери, є істинним.

Для мене це стало поворотним моментом. З того часу я 
мав особисте знання, що відновлена євангелія— істинна. Ніхто 
не міг забрати від мене те знання. Я знав, яким шляхом іти, і 
ніщо не могло цього змінити.

У мене було багато запитань, коли я був молодшим. Я 
дізнався, що я Божа дитина, Він любить мене, Він має для 
мене план і Він хоче відповідати на мої молитви. Це знання 
змінило все моє бачення життя. Я дізнався, що те, ким я є і що 
я роблю,— це важливо.



 Л и п е н ь  2 0 2 0  59

Поважати батьків чи не зважати на їхні 
тривоги?

Я пояснив свою ситуацію сестрам- місіонеркам. У них 
виникла ідея—прийти і поговорити з моїми батьками, аби 
в них покращилося ставлення до цієї релігії. Я сказав, що 
навряд чи мої батьки захочуть з ними поговорити. Тоді одна 
сестра запропонувала, щоб ми разом постилися.

Коли я не з’їв сніданок, мама почала хвилюватися. “Чому ти 
не їси?”— запитала вона. Я пояснив, що постую, і це ще більше 
її схвилювало.

“Спочатку ти цікавишся невідомою релігією, а тепер іще й 
не їси. Я хвилююся. Це просто жахливо! Я зателефоную тим 
місіонерам”.

Вона дійсно подзвонила сестрам і якимось чином їх запро-
сили до нас додому на обід!

Ми чудово провели час. Місіонерки навчали моїх 
батьків гімну “Я Божеє дитя” (Гімни, № 186), і ми разом 
його співали. Моєму батьку це сподобалося. Після обіду з 
сестрами мої батьки більше не хвилювалися, що я ходжу 
до церкви. І я відчував, що можу поважати їх, живучи за 
євангелією, оскільки в ній містилося все те, чого вони мене 
навчали. Я думав, що якщо я буду досить довго їх любити 
і досить добре до них ставитися, згодом вони зрозумі-
ють. Минуло 35 років після мого хрищення, аж поки моя 
мама охристилася і лише кілька років тому вона побувала 
у храмі.

Знання того, що я Боже дитя, вплинуло на багато моїх 
рішень. Я також знаю, що коли ми діємо за спонуканнями 
Духа і робимо все, що просить нас Небесний Батько, навіть 
коли це здається важким, Він нас благословить. Це завжди 
найкращий вибір. ◼
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ЯК ПРАВИЛЬНО 
ВИКОРИСТОВУ-
ВАТИ СВІЙ ЧАС

Н А О Ч Н И Й  У Р О К  Н А  Д О М А Ш Н Ь О М У  В Е Ч О Р І

ПІДГОТОВКА: Відміряйте всі складові заздалегідь, 
поклавши в банку спочатку більші камінці. Додайте стільки 
піску (чи гравію, рису або камінчиків), щоб заповнити банку 
до самого верху. Ви можете трусити банку, додаючи пісок, 
щоб заповнити більше пустот. Потім, перед викладанням 
уроку, пересипте велике каміння і пісок у різні ємності.

С кільки різних заходів вимагають вашої уваги кожного 
дня? Усі ми маємо однакові 24 години на добу, але 

як ми вирішуємо скористатися цим часом—ось що має 
значення!

Президент Даллін Х. Оукс, перший радник у Першому  
Президентстві, навчав: “Кількість добрих справ, які ми 
можемо робити, набагато перевищує час, наявний 
для їх виконання. Деякі справи є не просто добрими, 

а кращими, і саме на них має бути зосередже-
на головна увага в нашому житті. … Нам слід 
утриматися від деяких добрих справ, щоб обрати 
інші, які є кращими або найкращими” 1.

За допомогою цієї вправи ви зможете показа-
ти, що відбувається, коли ми віддаємо пріоритет 
Господній роботі.

1. ЧИМ МИ ЗАПОВНЮЄМО ЧАС
Є багато хороших заходів, яким ми можемо 

присвячувати свій час. Попросіть членів сім’ї 
розповісти про те, на що вони витрачають свій 
час кожного дня.

Поясніть, що банка символізує час. Камені та 
пісок— це різні справи, які ми можемо виконувати 
упродовж наявного часу: більші камені— це спра-
ви, яким Господь попросив приділяти першочер-
гову увагу, наприклад: вивчення Писань, служіння, 
храмова та сімейно- історична робота і відвідуван-
ня Церкви; а пісок символізує інші хороші справи, 

Коли ви ставите Господа на перше місце,  
то знайдеться місце для всього іншого.

Наташа Андерсен
Співробітник редакції церковних журналів

□  Прозора банка

□  Пісок, гравій, рис або камінчики

□  Більші камінці (розміром з м’ячик для гри в гольф або 
приблизно 5 см у діаметрі)

1

МАТЕРІАЛИ
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наприклад: виконання домашніх завдань і час, проведений 
з друзями.

2. НЕПРАВИЛЬНЕ ВСТАНОВЛЕННЯ ПРІОРИТЕТІВ
Спочатку насипте в банку пісок, а потім зверху покла-

діть більші камінці. Якщо ви спочатку насиплете пісок, то 
не вистачить місця для всіх великих каменів. Подібним 
чином, якщо ми надаємо перевагу іншим справам, а не 
тому, що заповідав нам Небесний Батько, ми можемо не 
встигати робити те, що є найважливішим.

3. РОЗСТАВИТИ ВСЕ ПО МІСЦЯХ
Ісус заповідав: “Не прагніть речей цього світу, але 

прагніть найперше будувати царство Боже і встановлюва-
ти Його праведність, а все це вам додасться” (Переклад 
Джозефа Сміта, Maтвій 6:38 [в Matthew 6:33, footnote a]). 
Обговоріть, яким пріоритетам ви будете вділяти свій час, 
якщо найперше прагнете царства Божого.

Висипте все з банки і почніть знову наповнювати її. Вам 
можуть допомагати молодші брати і сестри. Попросіть їх 

покласти спочатку великі камені. Після того, додаючи пісок, 
спостерігайте, як він заповнює порожнини навколо великих 
каменів, поки весь пісок не поміститься всередині.

Запитайте свою сім’ю, що, на їхню думку, означає таке 
обіцяння Президента Рассела М. Нельсона: “Якщо ви постій-
но віддаватимете Господу велику частину свого часу, Він 
примножить решту” 2.

СТАВИТИ ГОСПОДА НА ПЕРШЕ МІСЦЕ
Коли ми прагнемо найперше виконувати Божу волю, 

Він допомагає нам мати достатньо часу для інших необ-
хідних і надихаючих справ. Тож якщо вам важко знайти 
достатньо часу, щоб закінчити домашнє завдання, розвива-
ти свої таланти або добре виспатися, запитайте Господа, 
що ви можете робити, аби визначити пріоритетність у тому, 
на що витрачаєте час, згідно з Його планом. Встановіть за  
мету кожного дня всією сім’єю ставити Господню роботу— 
і свої з Ним стосунки— на перше місце. ◼

3

2
ПОСИЛАННЯ
 1. Даллін Х. Оукс, 

“Добре, краще, най-
краще”, Ліягона, лист. 
2007, сс. 104, 107.

 2. Рассел М. Нельсон, 
“Бути справжнім 
поколінням нового 
тисячоліття”, Ліягона, 
жовт. 2016, с. 51.
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ОДНОГО ДНЯ, виконуючи місіонерську роботу 
на курних вулицях Кенії, ми з напарницею роз-
мовляли з однією жінкою. Вона взяла брошуру, 
яку ми їй дали, але попросила не повертатися.

Через кілька днів ми знову опинилися на тій 
самій вулиці й відчули спонукання зайти до неї. Я 
запитувала себе: “Навіщо ми знову йдемо, якщо 
вона просила не повертатися?” Втім ми діяли за 
спонуканням.

Та жінка здивувалася, коли ми прийшли, але 
сказала, що рада нас бачити. Ми почали прово-
дити урок, але невдовзі він переріс у суперечку. 
Ми з напарницею закінчили урок молитвою й 
пішли, відразу ж домовившись ніколи не повер-
татися. Але наступного ж дня ми знову відчули 
сильне спонукання повернутися. Я не хотіла 
повертатися, але напарниця сказала, що нам слід 
слухатися Духа. Тож я відкинула свою гордість 

і ми знову туди пішли. Коли ми прийшли, я 
була вражена. Здавалося, що та жінка стала 
іншою людиною. Її обличчя змінилося, і вона 
хотіла слухати все, що ми казали. Під час нашого 
наступного візиту вона запитала, коли зможе 
охриститися.

Через чотири тижні вона охристилася і  
стала членом Церкви Ісуса Христа Святих  
Останніх Днів. Після конфірмації вона нас  
обняла і сказала, що завжди буде вдячна за  
те, що ми повернулися. Я зрозуміла, що ми  
завжди повинні дослухатися до спонукань і  
діяти за ними. Небесний Батько дійсно готує  
Своїх дітей до отримання євангелії, і Він викори-
стовує всіх нас, аби знаходити їх за допомогою 
Святого Духа. ◼
Леіха М., Квазулу- Натал, Південно- Африканська 
Республіка

ЯК Я МОЖУ 
КРАЩЕ ДІЯТИ 
ЗА ДУХОВНИМИ 
СПОНУКАННЯМИ?
 1. Молитися про 

скерування. 
Господь вас скерує 
через Святого Духа 
(див. Алма 37:37).

 2. Бути смиренними. 
Лагідність запрошує 
Духа (див. Moроній 
8:26).

 3. Не зволікати. 
Тілесна людина 
спокушає вас відкла-
дати або ігнорувати 
спонукання (див. 
Мосія 3:19). Відки-
дайте сумніви, коли 
приходить хороша 
думка!

 4. Діяти негайно. 
Візьміть зобов’язан-
ня завжди реагувати 
негайно на спону-
кання від Духа (див. 
Томас С. Монсон, 
“The Spirit Giveth 
Life”, Ensign, May 
1985, 68–70).
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Я ТАК РАДІВ можливості їхати на молодіжну конференцію, але потім 
дізнався, що є багато правил— наприклад, не можна брати мобільний 
телефон і самому виходити за територію. Здавалося, що дорослі постій-
но за нами наглядають. Але я чудово провів час, знайшов багато друзів, 
працював над проектом служіння і поглибив знання євангелії.

Під час зборів свідчень в останній день молодіжної конференції один з 
провідників казав про те, як він любить нас, молодь колу.

“Якщо ви нас любите, чому ж встановили так багато обмежень?”— 
думав я. У ту саму мить, ніби читаючи мої думки, він відповів на моє 
запитання.

Він сказав, що провідники встановлюють правила не для того, щоб 
нам надокучати, а щоб нас захистити. У ту мить, коли він це сказав, Дух 
торкнувся мене. Я зрозумів, що Небесний Батько дає нам заповіді з тією ж 
метою. Вони не для того, щоб нас сердити; вони для того, щоб допомогти 
нам безпечно повернутися до Нього (див. Учення і Завіти 82:2–9).

Святий Дух торкнувся мене і допоміг зрозуміти, що це істина. ◼
Серж П., Іль- де- Франс, Франція

КОЛИ Я МОГЛА  
ПРИЄДНАТИСЯ ДО 
ЦЕРКВИ?
КОЛИ МЕНІ БУЛО років 5, мій батько втратив 
віру й вирішив не ходити до Церкви. Це було дуже 
важко, особливо, коли мені виповнилося вісім 
років. Я так мріяла охриститися, але батько забо-
ронив. Він хотів, щоб я почекала, поки підросту, 
аби я дійсно розуміла, яке зобов’язання беру на 
себе. Тож я спостерігала, як христяться мої друзі.

Пам’ятаю своє збентеження: якщо Церква 
істинна, то чому ж виникла перепона, яка не дає 
мені охриститися? У підлітковому віці було важко 
бачити, як молодь іде до храму, бо мені також 
дуже хотілося піти. Було важко не мати можливо-
сті брати в цьому участі, але я завжди знала, що у 
мене ще буде шанс!

У травні 2019 року я нарешті охристилася у 
16- річному віці. Я пам’ятаю багато випадків, коли 
відчувала чисту радість завдяки євангелії і здобу-
тому свідченню. То був дуже особливий досвід і, 
незважаючи на всі перепони, які подолала, щоб 
цей день настав, я знаю всім своїм серцем, що 
євангелія істинна і завжди була такою. ◼
Трініті С., шт. Колорадо, США

ЧОМУ НЕОБХІДНІ ПРАВИЛА
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Важливий урок про зв’язок між свідченням і наверненням добре простежується на 
прикладі місіонерських трудів синів Мосії.

“Всі, кого було приведено до пізнання істини через проповідування Аммона і 
його братів, згідно з духом одкровення і пророцтва, і силою Бога, яка творить чудеса в 
них— так, … як Господь живий, так усі з Ламанійців, які повірили в їхнє проповідування, 
і були навернені до Господа, ніколи не відпали.

Бо вони стали праведним народом; вони відклали зброю своїх бунтів, щоб не боротися 
більше проти Бога. …

Ось ті, хто був навернений до Господа” (Aлма 23:6–8).
У цих віршах описано дві основні складові: (1) пізнання істини, яке можна назвати 

свідченням, і (2) навернення до Господа, яке я розумію, як навернення до Спасителя і Його 
євангелії. Таким чином, ця могутня комбінація свідчення й навернення до Господа стала 
джерелом стійкості й непохитності та забезпечила духовний захист.

Свідчення—це духовне знання істини, отримане силою Святого Духа. Невпинне 
навернення— це незмінна відданість отриманій нами через одкровення істині— з охочим 
серцем і заради праведної мети. Знання про істинність євангелії є суттю свідчення. Постій-
на вірність євангелії є суттю навернення. Ми повинні знати, що євангелія істинна, і зберіга-
ти вірність євангелії.

Щоб відкласти улюблену “зброю бунтів”, таку як егоїзм, гордовитість та непослух, 
потрібно більше, ніж просто вірити й знати. Без переконання, смирення, покаяння і упо-
корення ми не зможемо відмовитися від нашої зброї бунтів. Чи залишилася у вас і у мене 
зброя бунтів, яка не дозволяє нам навернутися до Господа? Якщо так, тоді нам потрібно 
покаятися вже зараз.

Я обіцяю, що, здобуваючи знання про істину і навертаючись до Господа, ми залишати-
мемося непохитними й стійкими і ніколи не відступимо. ◼
З виступу на жовтневій генеральній конференції 2012 р.

Свідчення  
і навернення

Старійшина Девід А. Беднар
З Кворуму Дванадцятьох Апостолів
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Aмулек і Aлма



Aмулек і Aлма
Вони були 

могутніми 
місіонерами і 
працювали разом, 
навчаючи багатьох 

людей євангелії.

Бог дав їм 
силу, тож їх не 

могли вбити 
або утримати у 

в’язниці.

Амулека було 
навернено після 

того, як ангел 
наказав йому 
прийняти 

пророка (Алму) 
у себе вдома.

Алма порівнював 
віру в слово 

Бога з посадкою 
насіння, яке 

зростає, якщо ми 
його живимо.

Алму було навернено 
після того, як ангел 

наказав йому більше 
не руйнувати 

Церкву Бога.

П Е Р С О Н А Ж І  З  К Н И Г И  М О Р М О Н А



МОЛОДІ

МОЯ СІМ’Я НЕ БУЛА 
ЩАСЛИВОЮ, ПОКИ Я 
НЕ ПРИЄДНАВСЯ ДО 

ЦЕРКВИ

с. 54
НАОЧНИЙ УРОК

КАМЕНІ ТА 
ПРІОРИТЕТИ

с. 60
БАТЬКАМ

ДОПОМОЖІТЬ 
ДІТЯМ ЗРОЗУМІТИ, 
ЩО НАШЕ ТІЛО— ЦЕ 

ХРАМ

с. Д4

ВАС НЕПОКОЇТЬ 
МАЙБУТНЄ?

Незважаючи на невизначеність, 
доросла молодь розповідає 

про те, що можна зробити, аби 
довіряти Богові й підготуватися 

до майбутнього

с. 44
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Одного разу я пройшов 
кількома маршрутами, 

які подолали перші піоне-
ри Церкви по дорозі у Долину 

Солоного озера. Я відчув глибоке 
смирення, йдучи там, де ходили піонери. Але важли-
во не стільки пройтись там, де вони ходили, скільки 
жити так, як вони жили.

Піонери йшли вперед з вірою в нову релігію, 
нову землю і новий спосіб життя. Вони довіряли 
Богу. Нам також потрібна віра.

Вони виконували те, про що просили провідники. 
Нам також необхідно бути слухняними.

Вони використовували свої таланти й працювали 
разом над побудовою Сіону. Нам також необхідно 
бути згуртованими.

Вони ніколи не залишали тих, хто відставав. Вони 
робили все можливе, щоб оточити увагою тих, хто 
мав труднощі на шляху. Нам також необхідно оточу-
вати увагою людей.

Ми можемо шанувати піонерів, наслідуючи їхній 
приклад. ●
Адаптовано зі статті “Following the Pioneers”, Ensign, Nov. 1997, 72–74.

Іти за  
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Президент  
Даллін Х. Оукс
Перший радник у  

Першому Президентстві

піонерами
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Я можу бути 
піонером

Кожен, хто прокладає шлях, 
допомагаючи покращити життя 

своєї сім’ї, є піонером.
Знайди свій шлях у лабіринті. 
Ідучи цим шляхом, ти можеш 

бути піонером, коли …

Старт

Фініш

Коли я 
вивчаю 

щось нове.

Коли я  
допомагаю 

започаткувати 
хорошу  

традицію.

Коли я навчаю 
свою сім’ю 
євангелії.

Коли я роблю 
все, щоб 

побудувати 
свою вічну 

сім’ю.
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Кароліна Марін
(Ґрунтується на справжніх подіях)

“За храм я тіло маю, що Бог подарував” (Збірник 
дитячих пісень, с. 73).
“Час вивчати Писання!”—  сказала Ліла.

Ліла любила читати своїй молодшій сестрі 
Аніці та своєму зовсім маленькому братикові Светану. 
Невдовзі Ліла буде христитися! Щоб підготуватися, 
вона хотіла читати Писання кожного дня.

Ліла розкрила оповідання з Писань на першій сто-
рінці. Аніка і Светан підсунулися ближче, щоб бачити 
малюнки.

“Уважно слухайте, бо потім я буду ставити 
запитання”,— сказала Ліла. Потім вона почала читати 
перший розділ.

“До свого народження ми жили на небесах,— 
читала Ліла.—  У нас ще не було тіл. Ми були духами”.

Ліла, Аніка і Светан дивилися на зображення 
людей, одягнутих у біле.

“Ти готова відповісти на перше запитання?—  
звернулася Ліла до Аніки.—  Де ти була до свого 
народження?”

Аніка заплескала в долоні. “На небесах!”

“Саме так,— сказала Ліла.—  А звідки прийшов 
Светан?”

“Він також прийшов з небес”,— сказала Аніка.  
Светан заагукав і засунув кулак до рота. Ліла і Аніка  
засміялися. Светан був найгарнішим однорічним 
хлопчиком в Аргентині!

“Уся наша сім’я прийшла з небес,— сказала Ліла.—  
Також Ісус. Він прийшов допомогти нам, щоб ми 
могли знову жити з Небесним Батьком”. Ліла вказала 
на зображення Ісуса на сторінці.

Після того як Ліла закінчила читати, вона продов-
жувала думати про те, яким було життя з Ісусом на 
небесах. Вона хотіла бути схожою на Нього. Вона 
хотіла робити правильний вибір!

Наступного дня у школі в животі у Ліли аж бурча-
ло, коли вона стояла в черзі за шкільним сніданком. 
Вона вже майже відчувала смак емпанадос, коли 
сеньйора Руїс поклала декілька їй на тарілку. Вони 
пахли так смачно!

Потім сеньйора Руїс налила Лілі горнятко молока. 
Гммм,— подумала Ліла. Молоко виглядало темнішим, ІЛ
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В ибір Ліли
Ліла хотіла робити правильний вибір.
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ніж завжди. Іноді в її школі до напоїв додавали каву 
або чай.

“Чи є сьогодні в молоці кава або чай?”—  запитала 
Ліла.

Сеньйора Руїс махнула рукою. “Трохи кави,— 
сказала вона.—  Ти навіть не відчуєш її на смак”.

Ліла якусь мить подумала. Вона згадала, що хоче 
бути як Ісус і робити правильний вибір. Вона знала, 
що вживання кави було серед того, чого пророки 
просили не робити.

“Ні, дякую. Сьогодні я не буду пити молока”,— 
сказала Ліла. Вона усміхнулася до сеньйори Руїс. 
Потім вона сіла й почала їсти.

Того вечора Ліла допомагала татові мити посуд 
на кухні. Вона все ще думала про історію з Писань. 
Вона також думала про молоко.

“Татку?”
“Так”,—  сказав тато.— 
“Чому Небесний Батько хоче, щоб у нас були тіла?”
Тато думав, поки полоскав наступну тарілку. “Зна-

єш, Він дав нам тіла, щоб ми могли бути такими, як ІЛ
Ю
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Він,— сказав він.—  Твоє тіло—- це домівка для твого 
духа. Саме це ми маємо на увазі, коли кажемо, що 
наші тіла є храмами”.

Ліла кивнула. Вона іноді співає про це пісню в 
Початковому товаристві! “То ось чому Небесний 
Батько хоче, щоб ми піклувалися про своє тіло?”

“Точно”,— сказав тато.
“Сьогодні у школі в молоко додали трохи кави,— 

сказала Ліла.—  Але я його не пила. Я намагаюся 
дбати про свій храм”.

“Я пишаюся тобою”,— сказав тато. Він витер руш-
ником руки і обняв Лілу.

Ліла міцно обняла тата. Вона раділа, що піклується 
про тіло, яке дав їй Небесний Батько. ●
Автор живе в місті Кор’єнтес, Аргентина.

Сім’я, про яку йдеться у цьому оповіданні, живе в  
Аргентині. Прочитайте наступну статтю, щоб більше  
дізнатися про цю країну.
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Привіт з 
Аргентини!

ІЛ
Ю

С
Т

Р
А

Ц
ІЇ

 К
Е

Й
Т

І 
М

А
К

- Д
І

Аргентина—це 

країна у Південній 

Америці! Вона 

простягається в довжину 

на 3219 км. На півночі 

влітку дуже спекотно. На 

півдні є льодовики, які не 

тануть упродовж усього року!

Приєд-
нуйтеся до 
нас у нашій 
подорожі до 
Аргентини!

Привіт!  
Ми—  

Марго  
і Паоло.

В Аргентині живе багато цікавих 

тварин—ягуари, кондори й пінгвіни!

Емпанадос— 

поширена їжа 

в Аргентині. 

Це пиріжки з 

начинкою з 

м’яса, кукурудзи 

або фруктів. Так 

смачно!

Ковбоїв в Аргентині 

називають гаучо. Вони 

розводять велику рогату 

худобу й коней.
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Ви з Аргентини? Пишіть нам!  
Ми будемо раді отримати  

вашого листа!

Познайомтеся з деякими наши-
ми аргентинськими друзями!

Коли ми читаємо Писання, 
то дізнаємося про Ісуса 
Христа і про те, як Він нас 
любить. Це допомагає мені 
бути щасливою. Я знаю, що 
Він любить мене.

Емма Л., 5 років,  
Буенос- Айрес, Аргентина
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Дякуємо за те, 
що подорожували 

з нами Аргентиною! 
Побачимося наступ-

ного разу!

Ушуайя—одне з найближче розташованих до 

Південного полюсу міст у світі! У цьому місті є 

три приходи.

Багато людей 

купують продукти 

на вуличних 

базарах. Цей 

хлопчик допомагає 

татові нести сандіа, 

тобто кавун.

Ця дівчинка 

відвідала храм у 

Кордові, Аргентина, в 

день його освячення. 

Невдовзі в Аргентині 

буде три храми!

Коли Президент Рассел М. 
Нельсон представляв нову 
програму з цілями для дітей 
і молоді, я поставив за мету 
бігати, бути хорошим другом 
і покращити свої молитви. Я 
свідчив на причасних зборах, 
що знаю: якщо я виконуватиму 
цю програму, Небесний Батько 
мені допомагатиме.

Гонсало Л., 7 років,  
Буенос- Айрес, Аргентина
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Маленький 
візок з хлібом
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Гейлі Кінні- Корнеліус
(Ґрунтується на справжніх подіях)

“Коли ви служите вашим ближнім, 
то ви тільки служите вашому Богові” 
(Мосія 2:17).

Семмі розплющив очі й позіхнув. 
Він відчув запах чогось 

смачненького.
“Мммм, тато пече хліб!”,—  

подумав Семмі.
Тато пік хліб для сім’ї кожної суботи. 

Семмі любив спостерігати, як він 
виймає рум’яні буханці з духовки. Тато 
завжди відрізав Семмі перший шматок.

“Але ж сьогодні не субота,—
подумав Семмі.—  Чому ж тато  
пече хліб?”

Семмі вислизнув з ліжка і пішов  
на кухню. Він запитав у тата, що 
відбувається?

“Ти пам’ятаєш, що єпископ 
попросив нас робити?”—  
запитав тато.

Семмі кивнув. “Він 
попросив нас допомагати 
людям. І я допоміг сестрі 

Мартін піднести нагору її 
сумку, пам’ятаєш?”

“Ти чудово справився,—
сказав тато.—  Я молився 

про те, як я можу допомогти. У мене 
виникла ідея напекти хліба, яким я 
можу поділитися”.

Семмі заглянув у духовку. Він 
порахував хлібини.

“Одна … дві … три … чотири. А 
кому ти понесеш хліб?”

“От у цьому мені потрібна буде твоя 
допомога,— сказав тато.—  Ось хлібина 
для сестри Мартін. І дві хлібини для 
сім’ї Міллер. А кому ми віддамо 
четверту хлібину?”

Семмі замислився.
“Може пану Лі?”— запитав Семмі. Пан 

Лі жив у їхньому багатоквартирному 
будинку. Він не дуже часто виходив на 
вулицю. Більшість часу він спостерігав 
за людьми з вікна.

“Прекрасна ідея”,— сказав тато.
Після того як хліб спікся, Семмі допоміг 

татові запакувати його. Потім він дістав 
свій візок. Вони поклали в нього хлібини.

“Візок з хлібом рушає!”—  сказав Семмі.
Тато допомагав Семмі везти візок. 

Серце Семмі випромінювало радість і 
тепло, як і ті хлібини, якими вони 
збиралися поділитися! ●
Автор живе у штаті Вермонт, США.
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“Нехай вони поклоняються як, де і чому вони 
хочуть” (Уложення віри 1:11).

Еллі разом із сім’єю збиралася відвідати своїх 
двоюрідних братів і сестер, які жили далеко. 

Еллі так раділа! Вона вже давно не бачилася зі  
своїми двоюрідними братами і сестрами.

Перед поїздкою батьки сказали Еллі, що хочуть 
про щось поговорити.

“Коли ми збираємося сім’єю, то завжди молимо-
ся перед їдою. А іноді ми говоримо про церкву, 
правильно?”—  запитав тато.

“Правильно!”—  сказала Еллі.
“Так от, все буде трохи по- іншому під час 

подорожі,— сказала мама.—  Твої тітонька і дядько 
більше не ходять до церкви. І їм не подобається, 
коли люди з ними про це розмовляють”.

Еллі насупилася. “Чому?”
“Ми не знаємо всіх причин,— сказав тато.—  Однак 

вони обоє люблять нас дуже сильно. Думаю, що 
вони не хочуть сперечатися з нами чи ображати наші 
почуття. Тож вони попросили нас не говорити з ними 
про церковні справи”.

Еллі кивнула.
“Ми так само можемо читати Писання або моли-

тися, поки будемо у них. Однак будемо робити це 
окремо від них”,— сказала мама.
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Різні,   однак нероздільні
Бетані Бартолом’ю(Ґрунтується на справжніх подіях)
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“Почекаємо і побачимо,— сказала мама.—  Якщо 
вони не моляться перед їдою, кожен з нас може 
помолитися в серці”.

“Добре,— сказала Еллі. Я можу це зробити”.
Наступного дня сім’я Еллі сіла в машину. Вони 

їхали аж до вечора. Коли вони нарешті приїхали в 
дім, де жили її двоюрідні брати і сестри, тітонька та 
дядько Еллі допомогли їм витягнути з автівки сумки. 
Потім кожен пішов спати.

Наступного ранку Еллі помолилася перед тим, 
як іти на кухню снідати. Вона трохи хвилювалася 
через зустріч з родичами. Але потім її тітонька сіла 

поруч з теплою усмішкою на обличчі.
“Сьогодні ми підемо в салон до твоєї 

двоюрідної сестри. Хочеш піти з нами?”— 
запитала вона Еллі.

“У салон зачісок?”—  запитала Еллі.
“Так! І тобі, і твоїй сестрі, якщо захочете, 

вона зробить зачіску”.
Еллі усміхнулася і кивнула головою. Це 

буде весело!
Після сніданку вони поїхали в салон 

на автобусі. Еллі любила спостерігати, як 
працює її двоюрідна сестра. Її пальці літа-
ли вперед і назад, коли вона розчісувала і 
заплітала волосся. Після того як усім зро-
били зачіски, дівчата удавали, що вони на 
показі мод, проходжуючись перед дзерка-
лом у салоні й хихикаючи з того, як вони 
тепер виглядають.

Наступного дня йшов сильний дощ. Тож 
усі вирішили залишатися вдома і грати в 
настільні ігри. Еллі й одна з її двоюрідних 
сестер були в команді проти двох старших 
хлопців. Вони жартували одне з одного, 
рухаючи фішки по полю.

“Ми виграли!”—  вигукнула Еллі й пересу-
нула фішку на кінець дошки. Всі учасники дали одне 
одному “п’ять”—навіть старші брати, які удавали, що 
засмутилися через програш.

Минуло кілька днів, і настав час їхати додому. Коли 
Еллі сідала на заднє сидіння машини, вона чула, як 
сім’я прощається.

“Ми будемо за вами сумувати!”
“Швидше повертайтеся!”
“Ми вас дуже любимо!”
Еллі усміхнулася і помахала рукою, коли автівка 

рушила. Їй було так весело. Навіть хоча їхні віруван-
ня відрізнялися, вони залишалися щасливою сім’єю. ●
Автор живе в штаті Джорджія, США.
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Коли дерево росте, воно може 
приносити солодкі плоди.

Я допомагаю своїй вірі в Ісуса 
зростати, коли молюся і з добротою 

ставлюся до інших людей.

У Книзі Мормона Алма каже, 
що віра подібна до насіння.

МОЯ  
ЗРОСТАЮЧА 

ВІРА

Виріж і склей, скріпи степлером або зв’яжи  
ці сторінки, щоб вийшла книжечка!

1

4 5

Ім’я:
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ІЛЮСТРАЦІЇ ПАТРИЦІЇ ГЕЙС

Я можу посіяти своє насіння 
віри, слухаючи, чого навчають 

пророки і Писання.

Коли моя віра зростає, вона приносить 
солодкі благословення в моє життя.

Насінню потрібні вода і сонячне 
світло, щоб воно проросло.

Я буду й надалі робити все можливе, 
щоб віра була міцною. Небесний 

Батько та Ісус Христос люблять мене!

2 3

6 7
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Н ебесний Батько хоче, щоб ми служили іншим 
людям. Моя вчителька Початкового товариства 

була великим прикладом служіння. Коли ми прихо-
дили до Початкового товариства, сестра Антоніетті 
завжди приносила шоколадний торт. Я просто терпі-
ти не могла шоколадний торт! Всі інші його любили. 
Втім я його ніколи не їла.

Одного дня ця вчителька запитала мене: “А чому 
б тобі не спробувати маленький шматочок? У цьому 
торті є особливий інгредієнт”.

Я погодилася спробувати. І знаєте що? Він мені 
сподобався!

Через багато років моя мама розповіла мені 
про секретний інгредієнт сестри Антоніетті. “У 
сестри Антоніетті не було багато грошей,—сказала 

мама.— Кожного тижня їй потрібно було вибирати 
між тим, щоб оплатити поїздку автобусом до Почат-
кового товариства чи купити інгредієнти, аби спекти 
шоколадний торт для вашого класу. Вона завжди оби-
рала шоколадний торт. Тож замість того, щоб їхати 
на автобусі, вона йшла пішки більше 3 км в кожен бік 
у будь- яку погоду”.

Секретним інгредієнтом сестри Антоніетті була 
любов, яку вона мала до інших людей! ●
Адаптовано зі статті “Радість безкорисливого служіння”, Ліягона, 
лист. 2018, сс. 55–57.
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Сестра  
Крістіна Б. 

Франко
Другий радник  
у генеральному 
президентстві 
Початкового 
товариства

Секретний 
інгредієнт

Д Р У Г  Д Р У Г О В І
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(Див. Алма 37:6).

Я можу наслідувати Ісуса  
Христа в чомусь малому і простому. 
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Люсі Стівенсон
Співробітник редакції церковних журналів
(Ґрунтується на справжніх подіях)

Е двін Дхармараджу усміхався, 
коли з аеропорту виходив на 

сонце. Він бачив пальмові дере-
ва уздовж вулиць і вдихав запах 
прянощів, що линув з найближчого 
базару. Разом зі своєю дружиною Елзі 
вони повернулися до Індії! Вони жили на 
Самоа, але тепер вони знову були вдома.

Втім Едвін та Елзі не приїхали лише на корот-
кий час. Їх покликали служити місіонерами Церкви 
Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Едвін трохи 
хвилювався. Однак він знав, що Небесний Батько 
йому допоможе. Небесний Батько вже так багато їм 
допомагав.

Едвін та Елзі народилися в Індії. Але Едвін вперше 
почув про Церкву, коли навчався у Сполучених Шта-
тах. Одного разу він там пішов до церкви. Він навіть 
прочитав Книгу Мормона. Але коли повернувся до 
Індії, то забув про Церкву.

Через кілька років Едвін та Елзі відчули, що їм 
слід переїхати на Самоа. Едвін був ученим, вивчав 
комах і знайшов на тому острові роботу науковця. 
Саме там Едвін та Елзі познайомилися з місіонерами. 
Коли Едвін знову прочитав Книгу Мормона, він відчув 
щось особливе. Елзі також прочитала Книгу Мормона. 
Вони вирішили охриститися разом зі своїми синами і 
дочками.

Після того як вони приєдналися 
до Церкви, Едвіну дуже захотілося, 
щоб його сім’я, яка жила в Індії, 
також дізналася про євангелію. Але 

проблема полягала в тому, що в Індії 
на той час не було місіонерів, щоб їх 

навчати! Едвін та Елзі написали листа до 
Головного управління Церкви й попросили 

послати місіонерів до Індії.
Те, що відбулося потім, стало великою несподіван-

кою. Президент Спенсер В. Кімбол покликав їх слу-
жити місіонерами в Індії!

І ось вони тут.
Спочатку вони приїхали в дім брата Едвіна. Батьки, 

брати й сестри Едвіна також були там. Едвін та Елзі 
відразу ж почали їх навчати. Їхня сім’я з радістю вивча-
ла євангелію.

Через кілька тижнів Едвін та його сім’я зібралися 
навколо басейну в дворі його брата. Басейн помили, 
пофарбували й наповнили свіжою водою. Всі були 
одягнуті в біле. Жінки були в просторих сарі, переки-
нутих через плече. Чоловіки були одягнуті в широкі 
піджаки та штани в індійському стилі.

Едвін стояв у басейні разом з батьком. “Сем’юе-
ле Девіде,— сказав Едвін,— уповноважений Ісусом 
Христом, я хрищу тебе в імʼя Батька і Сина, і Свято-
го Духа”.

П Р И К Л А Д И  В І Д В А Г И
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покликання на 
місію

Несподіване 
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Едвін був дуже щасливим, коли христив батька. Він 
відчув ще більше щастя, коли після нього охристив 
маму. До кінця дня Едвін охристив 18 людей!

Наступного дня Едвін та Елзі шість годин їхали 
потягом. Вони відвідували інших родичів і навчали їх 
євангелії. Едвін охристив ще четверо своїх родичів у 
річці, що текла неподалік.

Насамкінець Едвін та Елзі здійснили 16- годинну 
подорож на потязі, щоб відвідати батьків Елзі. Батько 
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Елзі був очільником іншої церкви. Він не охристився, 
але вважав Книгу Мормона хорошою книгою. Він 
допоміг перекласти Книгу Мормона мовою телугу. 
Це одна з мов, якою розмовляють у Індії.

Коли Едвін та Елзі завершили свою місію, було 
достатньо нових членів Церкви, щоб започаткувати 
одну з перших філій Церкви в Індії! Едвін та Елзі раді-
ли, коли повернулися на Самоа. Вони були вдячні, що 
Небесний Батько послав їх на місію! ●

Едвін та Елзі  
Дхармараджу слу-
жили на місії в Індії 
в 1978 році. Зараз 
там будується пре-
красний храм!
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Шановний досліднику!
Кожному потрібно каятися, бо жоден не є досконалим! Покаяння може бути настільки ж простим, як молитва до 
Небесного Батька, в якій ти розповідаєш, як минув твій день, і кажеш Йому, в чому ти хочеш стати кращим зав-
тра. Ми просимо Його простити нас, коли помиляємося, і Він нас прощає. Деякі люди думають, що покаяння це 
щось страшне. Але це щось дуже радісне! Покаяння— це дар, який Ісус Христос дає нам, аби ми могли навчатися, 
зростати, змінюватися і ставати більше схожими на Нього. Президент Нельсон каже, що нам слід каятися кожного 
дня. Якщо ти будеш це робити, то відчуєш більше спокою й сили в своєму житті.

З любов’ю,
Друг

П Р О  Щ О  В И  Д У М А Є Т Е ?
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Я ніколи не робив нічого дуже пога-

ного. Чи слід мені також  каятися? 

— Дослідник із Удіна

2. Посип сіль перцем. Це 
символізує неправильні 
рішення.

3. А тепер візьми пластикову 
ложку й потри її об рушник.

1. Насип у тарілку сіль. Це  
символізує те, якими чистими 
ми є до того, як згрішимо.

Тобі потрібно:
кухонна сіль
чорний перець
пластикова ложка
рушник

Спробуйте це!
Подібно до того, як ложка забирає на себе перець у цій вправі, покаяння може очищувати нас від наслідків 
неправильних рішень— маленьких чи великих,— які ми приймаємо кожного дня. Завдяки Ісусу Христу і Його 

Спокуті всі ми можемо каятися.

4. Повільно пересувай ложку над сіллю і 
перцем. Перець приліпиться до ложки! 
Це схоже на те, як бути прощеним 
після покаяння.
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Мала й проста головоломка
Так само, як Ліягона 
вказувала шлях сім’ї 
Легія, щось просте може 
допомогти нам вирішити 
великі проблеми (див. 
Алма 37:6, 38–44).

Ц І К А В И Н К А

Якими “малими й простими” 
способами ви можете  
наслідувати Ісуса?

Чи зможете ви знайти 
кожен поданий нижче 
клаптик у головоломці?
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Алма молодший кається

О П О В І Д А Н Н Я  З  П И С А Н Ь

Алма був сином пророка. Його назвали на честь батька,  
але він не вірив у те, чого навчав його батько. Він розповідав  

людям, що Церква не є істинною.

Хейлі Янсі
Співробітники редакції церковних журналів
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Одного дня Алмі явився ангел. Ангел наказав Алмі покаятися.

Три дні Алма перебу-
вав ніби уві сні. Він 
думав про свій  
поганий вибір.

ІЛ
Ю

С
Т

Р
А

Ц
ІЇ

 Е
Й

П
Р

ІЛ
 С

Т
О

Т
Т

Потім Алма молився, щоб отримати прощення.  
І його було прощено! Він відчув любов Ісуса  
Христа. Алма прокинувся і навчав інших людей, 
як Ісус спас його.
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Зробивши неправильний вибір, я можу покаятися. Ісус буде  
завжди поруч, щоб допомогти. ●

Ви можете прочитати цю історію в Мосія 27.
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Р О З М А Л Ь О В К А

Алма кається і  
йде за Ісусом

Коли ви приймаєте  
неправильне рішення,  
що вам слід зробити?
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Шановні батьки!
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Знайдіть заховану  
всередині Ліягону!

НА ОБКЛАДИНЦІ ЖУРНАЛУ ДРУГ
Ілюстрація Ребекки Сордж Дженсен

ЯК НАДІСЛАТИ МАЛЮНОК АБО ОПОВІДАННЯ ВАШОЇ  
ДИТИНИ ДО ЛІЯГОНИ

Зайдіть на сайт: liahona .ChurchofJesusChrist .org і клацніть на “Submit an 

Article or Feedback” (Надіслати статтю або відгук). Або надішліть електрон-

ною 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 скористати-

ся матеріалами, надісланими моєю дитиною, в церковних журналах, на 

церковних вебсайтах і платформах соціальних медіа та, можливо, в інших 

матеріалах Церкви”. Ми з нетерпінням чекаємо на ваші повідомлення!

Іноді ми не погоджуємося з іншими людьми. Однак ми продовжу-
ємо їх любити. Ми також можемо триматися того, що, як знаємо, 
є істинним. Прочитайте з дітьми історію на сторінці Д10 і обгово-
ріть такі запитання:

Як сім’я Еллі виявляла любов?
Як сім’я Еллі зберігала силу своєї віри?
Як наша сім’я може виявляти любов іншим людям, навіть якщо 

ми не погоджуємося з ними?
Усі ми різні, але кожна людина є дитям Бога!
Діліться любов’ю,
Друг

ЗМІСТ
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